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พิมพ์ครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2560) จ านวนพิมพ์ 50 เล่ม 
 
 
เมื่อน าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ควรอ้างอิงแหล่งที่มา 
โดยไม่น าไปใช้เพ่ือการค้าและยินยอมให้ผู้อ่ืนน าไปใช้ต่อได้ 
 
 
จัดท าโดย 
 

ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 
108 ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02 612 6000 โทรสาร 02 612 6011-12 
เว็บไซต์ www.ega.or.th  อีเมล contact@ega.or.th 
 
 
จัดพิมพ์โดย 
 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
ชั้น 31 ห้อง 3107 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม แขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 02 230 6399 โทรสาร 02 230 6333 
เว็บไซต์ www.bolliger-company.com  อีเมล info@bolliger-company.com  
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แนวโน้มส าคญัของการพัฒนารฐับาลดิจทิัล 
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บทท่ี 1 
แนวโน้มส าคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก 

 
 

1.1 แนวโน้มส าคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อบริบทของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

จากในอดีต เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเป็นอัตโนมัติ ปริมาณข้อมูล
ในฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และสามารถน าไปวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหนแห่ง ฯลฯ  
ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกมิติ ไม่เว้นแม้แตม่ิตกิารท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

หน่วยงานภาครัฐสามารถน าเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน  
การบริหารจัดการภาครัฐ การก าหนดนโยบายต่างๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทาย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้รูปแบบการท างาน การให้บริการ และการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือมีความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยี 
ที่ส าคัญต่อการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1) Virtual Reality / Augmented Reality 
 

การน า เทค โน โลยี  Virtual Reality (VR) และ  Augmented Reality (AR) มาปรั บ ใ ช้ 
ในการจ าลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง เพ่ือบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะ การขยาย
พ้ืนที่การรักษาสุขภาพไปยังพ้ืนที่ห่างไกล (Telemedicine) รวมถึงการเพ่ิมรูปแบบใหม่ๆ ในการเรียน
การสอน และการท่องเที่ยว 

 

2) Advanced Geographic Information System 
 

การน าเทคโนโลยี  Advanced Geographic Information System มาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ โดยสามารถประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดสรรทรัพยากรด้านการเกษตร  
การบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง และด้านอ่ืนๆ 

 

3) Big Data 
 

การน าข้อมูล Big Data มาประมวล และใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ และประเมินสภาพ
ธุรกิจการให้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และ Smart Machine เพ่ือให้การวิเคราะห์และตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการเป็นแบบ real-time  
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4) Open Any Data 
 

การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ และ
ฐานข้อมูล เพ่ือสร้างการเข้าถึงจากสาธารณะมากขึ้น และผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เปิดเผย
เหล่านั้นกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

 

5) Smart Machines / Artificial Intelligence 
 

การน าเทคโนโลยี Smart Machine หรือ Artificial Intelligence (AI) มาปรับใช้เพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการ และตอบสนองการให้บริการอัตโนมัติ โดยระบบ Smart Machine จะพัฒนาขึ้น และ
สามารถประเมินปัญหา และจัดการสมดุลตลอดห่วงโซ่การบริการ 

 

6) Cloud Computing 
 

การน าเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing มาปรับใช้ในการเก็บข้อมูล เพ่ือลดความยุ่งยาก 
ในการติดตั้งระบบ ลดต้นทุนในการดูแลระบบ และต้นทุนส าหรับการสร้างเครือข่ายด้วยตนเอง 

 

7) Cyber Security 
 

การค านึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยืดหยุ่น อีกทั้งปรับเปลี่ยน 
Mindset ในการจัดการประเด็นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 

8) Internet of Things (IoT) 
 

การอาศัยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สร้างสภาพแวดล้อมให้ภาครัฐปรับเปลี่ยน
รูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าวยังสนับสนุนภาครัฐในด้านต่างๆ 
อาทิ การสื่อสาร การใช้โมบายเทคโนโลยี การวิเคราะห์ Big Data รวมไปถึงการประสานงานกับ 
ภาคธุรกิจและเอกชน 

 

9) Block Chain / Distributed Ledger Technology 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block Chain หรือ Distributed Ledger Technology ในการ
จัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และลดภาระการพ่ึงพาคนกลาง
ในการท าธุรกรรม ภายใต้ความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ 
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ภาพที่ 1 แนวโน้มเทคโนโลยีส าคัญส าหรับรัฐบาลดิจิทัล 
 

 
 

ที่มา: การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
(Digital Government Technology Roadmap) ร่วมกับศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค หนว่ยงานภายใต้ก ากับของ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

 
ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะในระดับส านัก กรม หรือกระทรวงสามารถที่จะน า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวเหล่านี้เข้ามาปรับใช้กับการท างานของภาครัฐ ตลอดจนใช้พัฒนา
บริการ หรือกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ได ้

 

ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีที่ส าคัญมาปรับใช้ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นดังในภาพที ่2 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีที่ส าคัญมาปรับใช้ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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1.2 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 
ถึงกระนั้น การน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานหรือการให้บริการของ

หน่วยงานเพียงอย่างเดียว อาจมิได้น าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ได้ และมีหลายองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวผู้บริหารระดับสูง การวางแผนของรัฐบาลกลาง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืนทั้ง
ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ฯลฯ 

 

หน่วยงานระดับนานาชาติหลายองค์กร อาทิ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) 
ธนาคารโลก (World Bank) Gartner Deloitte ฯลฯ ได้มีการจัดท ากรอบแนวคิดที่เหมาะสมของ 
การพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งกรอบแนวคิดเหล่านี้เป็นแนวทางที่รัฐบาลแต่ละประเทศสามารถ
น ามาปรับใช้กับการจัดท านโยบาย และโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เช่นเดียวกับการเลือก
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาปรับใช้ในแต่ละช่วงของการพัฒนารัฐบาลเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์ 

 

ภาพที ่3 แสดงกรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล สามารถสรุปและแบ่งระดับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐได้ออกเป็น 5 ระดับ และสรุปรายละเอียดไดด้ังนี้ 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 
ที่มา: Gartner (2015). Introducing the Gartner Digital Government Maturity Model. 22 September 2015. 
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1) Level 1: E-Government 
 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นจุดเริ่มต้นของการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ในระดับการพัฒนาขั้นนี้ 
ภาครัฐมีการให้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่เป็นเพียงการบริการเฉพาะด้านหรือบางส่วน
เท่านั้น นอกจากนี้ บางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือท างานในสายงานเดียวกัน อาจร่วมมือกัน  
เพ่ือรวมศูนย์ของบริการอิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ยังจุด (Portal) เดียวกัน 

 

2) Level 2: Open Government 
 

การพัฒนาสู่ระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในขั้นนี้ จ าเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันจากผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และตัวหน่วยงานภาครัฐเองจะต้องขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
มากขึ้น ในที่นี้ หน่วยงานภาครัฐจะเพ่ิมอัตราการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ และข้อมูลที่หน่วยงาน
มีอยู่ หากเป็นข้อมูลบนเอกสาร ก็จะต้องท าให้กลายเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเริ่มด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลสู่สาธารณะ (Open Public Data) 

 

3) Level 3: Data-Centric Government 
 

เพ่ือยกระดับการให้บริการและการท างานภาครัฐ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในขั้นนี้มุ่งเน้นไปที่
การสร้างเว็บไซต์หรือระบบที่ให้บริการและตอบสนองผู้ใช้ (ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเอง) ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เปิดเผย โดยแต่ละหน่วยงานภาครัฐจะเริ่มให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลขององค์กร เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนองค์กร
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้มากยิ่งขึ้น 

 

4) Level 4: Fully Digital Government 
 

การเกิดขึ้นของรัฐบาลดิจิทัลจะน าไปสู่รูปแบบบริการและการด าเนินงานของภาครัฐในรูปแบบ
ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น การน าเทคโนโลยีส าคัญมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบ
กับการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลของ
ประเทศเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหัวใจส าคัญ
ของรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการข้ามหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลางร่วมกัน เช่นเดียวกับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ 

 

5) Level 5: Smart Government 
 

ท้ายที่สุด รัฐบาลดิจิทัลจะมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart Government) โดยการขับเคลื่อน
ผ่านการน าเอาเทคโนโลยี Smart Machines มาปรับใช้กับการด าเนินงานและการให้บริการต่างๆ ของ
รัฐบาล และเพ่ือการนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ไม่เว้นแต่จากตัวผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์ หากแต่รวมถึงนโยบายผลักดันจากรัฐบาล สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลของประเทศ ตลอดจน 
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ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของ
ภาครัฐ 

 
 

1.3 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศผู้น า 
 
หลากหลายประเทศทั่วโลกอาศัยกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปรับใช้

เป็นแนวทางการพัฒนารัฐบาลประเทศของตน บางประเทศเริ่มต้นจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิง
ดิจิทัลเพ่ือผลักดันการด าเนินงาน การให้บริการ และการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ขณะที่บาง
ประเทศเริ่มต้นจากการสนับสนุนการเข้าถึงและการใช้งานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคประชาชน
และภาคเอกชน เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานและเชื่อมโยงระหว่างบริการโดยรัฐและเอกชน แต่ไม่
ว่าการด าเนินการในรูปแบบใด ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเพ่ือผลักดันไปสู่การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี ้ประเทศเกาหลีใต ้สิงคโปร์ และเอสโตเนีย ถือเป็นประเทศตัวอย่างของการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลที่ส าคัญ โดยรายละเอียดการพัฒนา ตลอดจนปัจจัยสู่ความส าเร็จของรัฐบาลของทั้งสามประเทศ 
มีดังนี ้

 

1) ประเทศเกาหลีใต้ 
 

ประเทศเกาหลีใต้มีการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลของตนเองมานับตั้งแต่ปี 25301 และยังคง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในระยะแรก รัฐบาลเกาหลีใต้ได้อาศัยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐ และสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ 
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และในระยะต่อมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ผลักดันการพัฒนาบริการและ
การด าเนินงานของภาครัฐ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการรวมศูนย์ 
และการพัฒนาศักยภาพเชิงดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ปัจจุบัน รัฐบาลเกาหลีใต้เน้นการสนับสนุน  
การให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามการใช้งานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และ
ขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู่การพัฒนาประเทศฉัจฉริยะโดยพัฒนาให้แต่ละเมืองของประเทศกลายเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 
 

                                                           
1 รวบรวมจาก Ministry of Public Administration and Security of Republic of Korea (2012). e-Government of Korea from 

policy to Practice. June 2012 
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ภาพที่ 4 แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเกาหลีใต้ 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ministry of Public Administration and Security of Republic of Korea (2012). e-Government of Korea from policy to Practice. June 2012. 

ระยะท่ี 1
“Pioneer Days for Foundation of 

e-Government”
 สร้างฐานข้อมูลส าหรบัสารสนเทศ

ทีส่ าคัญ
 สร้างโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร

ของ e-government (National 
Backbone Network)

 จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถ
บูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานรัฐ

ระยะท่ี 2
“Full-Fledged Implementation of 

e-Government”
 ด าเนินการ 11 โครงการ 

e-Government ที่ส าคัญ
 จัดตั้งสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อ

จัดการเรื่อง e-Government

ระยะท่ี 3
“Advanced Development of

e-Government”
 ด าเนินการจัดท า 31 แผนทิศทางด้าน 

e-Government ใน 4 ประเด็นหลัก
 ขับเคลื่อนระบบการแบ่งปัน

สารสนเทศท่ีรวมศูนย์กันระหว่าง
สถาบันภาครัฐ

ระยะท่ี 4
“Expansion of Integration and 

Connection”
 สนับสนุน e-Government ตามการ

ใช้งานและการบูรณาการ
 ขยายองค์กรเป้าหมายที่ต้องการให้มี

การท างานเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 รวมกรอบการด าเนินงานของรัฐ

ในเรื่องการพัฒนาสารสนเทศ 
(Informatization) และการ
ด าเนินการพัฒนา e-Government

 ยกระดับสู่การพัฒนา Smart City
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พัฒนาความเป นผู้น า
ในระดับโลก

ปรับปรุงทรัพยากร
มนุษย์ด้าน 

e-Government

เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับระบบ

การจัดการ

พัฒนากระบวนการ
ท างานและปรับปรุง

ระบบงาน

สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐ
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โดยปัจจัยสู่ความส าเร็จของประเทศเกาหลีใต้ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ 
 

(1) มีผู้น าที่เข้มแข็ง ส่งผลให้สามารถวางแผนนโยบายการพัฒนาในระยะยาวได้ 
(2) มีการงบประมาณในการลงทุนพัฒนาการบริการทาง e-Services โดยเกาหลีใต้ได้ลงทุน

งบประมาณร้อยละ 1 ของงบประมาณทั้งหมดในแต่ละปี เพ่ือท าการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ
การบริการทาง e-Services ให้กับประชาชน 

(3) มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งเกาหลีใต้ได้มีการออกแบบโปรแกรม รวมถึงมีการสนับสนุนการ
บริหารจัดการโครงการต่างๆ เพ่ือการท างานอย่างเป็นระบบ 

(4) มีการพัฒนาทุนมนุษย์โดยพัฒนาระบบการศึกษาและจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านไอที  ทั้งนี้เพ่ือแก้ปัญหาการว่างงานที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบบริการทาง  
e-Services เป็นหลัก 

(5) มีการวางแผนบริหารจัดการโปรแกรมในการพัฒนาอย่างเหมาะสม เช่น มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายในระยะสั้นและในระยะยาวอย่างเป็นระบบ 

(6) มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลระบบทางด้านไอทีโดยเฉพาะ  อีกทั้งมีการศึกษาและออก
กฎระเบียบเพื่อใช้ควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

(7) ประชาชนและหน่วยธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการของ 
One-Stop Service โดยการให้ค าแนะน าการบริการ  เพ่ือเป็นการกระตุ้นในการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 
ภาพที่ 5 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของประเทศเกาหลีใต้ 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ministry of Public Administration and Security of Republic of Korea (2012). e-Government of Korea 
from policy to Practice. June 2012.  

• Leadership from the president
• Strategic and sustainable plans for 20 years
• Nationwide change management program
• Aligned e-Government projects with Performance Evaluation

1. ผู้น าที่เข้มแข็ง

• 1 % of the national budget was invested into e-Government construction every year
• Created and utilized the Information and telecommunication Promotion Fund to build early e-Government
• 10% of the informatization budget for e-Government support projects

2. งบประมาณในการลงทุนพัฒนาการบริการทาง 
e-Services มีความต่อเนื่อง

• Participation of experienced system integration companies and specialized solution vendors
• Adoption of practical technology; GIS (Geographical Information System), LBS (Location-Based Service), 

Component-based Developed technology.

3. มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

• Overcame issues such as public officers fear of workforce reduction due to e-Government deployment 
and resistance in using information system through sustained change management education

• Electronic system user training, public officer e-capacity development, informatization contests

4. มีการพัฒนาทุนมนุษย์โดยเ พาะเจ้าหน้าที่รัฐให้
เหมาะสมกับบริบท e-Government

• Clear goals, objectives, short and long-term plans with expected expenditure, income streams and 
deadlines

• Qualitative, Quantitative Performance Index (KPI) for nationwide and each project level

5. การวางแผนบริหารจัดการโปรแกรมในการพัฒนา
อย่างเหมาะสม 

• Established President’s Council on National ICT Strategies to provide vision and guide ICT policies of 
Korea, chaired by the Prime Minister, engaging with private sector

• Utilized specialized e-Government technical support agencies; National Information Society Agency, 
Korea Local Information Research & Development Institute

• Revision of the legislative system for government process reform

6. มีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• Expanded citizen participation in policy-making process and provided extended communication 
channels

• Integrated one-stop information service, varying from tax, patent, procurement, custom

7. ประชาชนและหน่วยธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ
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2) ประเทศสิงคโปร์ 
 

ประเทศสิงค์โปร์เป็นประเทศซึ่งมีการวางแผนนโยบายในการพัฒนา เพ่ือมุ่งสู่ประเทศ
ศูนย์กลางด้านการบริการ ทั้งนี้ แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลสิงคโปร์มีขึ้นตั้งแต่ปี 2523 2  
ซึ่งเริ่มต้นจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที และจัดท าระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพ่ือเชื่อมต่อ
ระบบการท างานต่างๆ จากนั้น รัฐบาลสิงคโปร์ได้วางเป้าหมายสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ โดยผ่าน
กฎหมายสนับสนุน และการจัดตั้งสาขาอุตสาหกรรมใหม่ (อุตสาหกรรม infocomm) เพ่ือผลักดันการ
เติบโตทางธุรกิจเชิงดิจิทัลของประเทศ ในปี 2559 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ 
และการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดท าแผน  Intelligent Nation 2015 ( iN2015) ขึ้น  
ซึ่งแผนดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคประชาชน เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรบุคคล  เพ่ือให้ประเทศกลายเป็น
ชาติอัจฉริยะ (Smart Nation) 

 

                                                           
2 รวบรวมจาก Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) 
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ภาพที่ 6 แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศสิงคโปร์ 

  
ที่มา: ปรับปรุงจาก Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) 
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ทั้งนี้ ความส าเร็จของประเทศสิงคโปร์เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
 

(1) เสถียรภาพทางการเมืองที่เข้มแข็ง สามารถส่งผลต่อการวางแผนการพัฒนาในระยะยาว  
(2) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนในการพัฒนาและทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

เช่น การใช้ระบบจ่ายค่าบริการผ่านทางสมาร์ทโฟน 
(3) มีการเปิดเสรีการให้บริการทางการสื่อสาร  รวมถึงมีการส่งเสริมให้มีการแข่งขันใน

ภาคเอกชนกันอย่างยุติธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในการวาง
ระบบสาธารณูปโภคท่ีก้าวหน้าให้กับประเทศ 

(4) มีการให้ความส าคัญกับการลงทุนในการพัฒนาระบบการศึกษา 
(5) มีความพร้อมและกล้าที่จะรับความเสี่ยงจากการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อันเป็นการช่วย

ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีจัดตั้งระบบหลักในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลแห่งชาติ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถ

ใช้งานได้อย่างทันทีและเป็นระบบเดียวกัน 
(7) มีการควบคุมการบริหารประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามหลัก 

ธรรมาภิบาลที่ดี  
 

ภาพที่ 7 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของประเทศสิงคโปร์ 

  
ที่มา: ปรับปรุงจาก Chua, Jeannie (2012). The e-Transformation Journey of Singapore. 

 
  

• Adopt decision-making approach for addressing long-term solutions and 
sustainable policies1. เสถียรภาพทางการเมืองท่ีเข้มแข็ง

• Projects “Calls for Collaboration (CFC)” for assisting government’s work with 
industry on technology trails; the Government Technology Experiments and 
Trials Program (TREATS) for mobile payment system

2. ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน

• Fully liberalized Telecommunications market in 2000
• Attracted international competitive telecommunications players

3. การเป ดเสรีการให้บริการทางการสื่อสาร
และการแข่งขัน

• Emphasis on education and awareness4. ลงทุนในการพัฒนาระบบการศ กษา

• Introduced new interactive multimedia kiosks and radio frequency 
identification (RFID) to National Library

5. ความพร้อมและกล้าที่จะรับความเสี่ยงจาก
การทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ 

• Set up Data Hubs of people, company/business and land
• Legal framework of e-services across agencies since 1994

6. จัดตั้งระบบหลักในการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลแห่งชาติ

• Commitment from political and public service leaders
• Creating good environment for learning
• Innovative process, agile structures and systems by embedding dynamic 

capabilities in the change management programs

7. มีธรรมาภิบาล



 

 

 

 19 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) | T +66 (0) 2 612 6000 | F +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

3) ประเทศเอสโตเนีย 
 

ประเทศเอสโตเนียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
โดยรัฐบาลเอสโตเนียเริ่มต้นจากการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการเงินและการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาคประชาชน จากนั้น รัฐบาลเอสโตเนีย  
ได้วางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายกลางของประเทศ (National Backbone Network) เพ่ือเป็น
เส้นทางในการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่สนใจจะเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่ผูกกับ
ฐานข้อมูลประชากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน (ในโครงการที่ชื่อว่า  X-Road)  
การด าเนินการดังกล่าวได้น าไปสู่การเปิดใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ ตามมา อาทิ ระบบ  
การช าระภาษีออนไลน์ ระบบการเรียนออนไลน์ ระบบการเลือกตั้งออนไลน์ ระบบการแจ้งเหตุออนไลน์ 
และระบบการบริการประชุมออนไลน์ โดยปัจจุบัน รัฐบาลเอสโตเนียก าลังผลักดันการพัฒนาการให้บริการ 
ให้เข้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์มากขึ้น การเปิดให้บริการ Mobile-ID เปิดใช้ระบบสาธาณสุข
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Smart Grid รวมถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการป้องกันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่มีประสิทฺภาพมากขึ้นในปัจจุบัน  
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ภาพที่ 8 แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเอสโตเนีย 

 
 
ที่มา: ปรับปรุงจาก e-Estonia (https://e-estonia.com)
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โดยปัจจัยสู่ความส าเร็จของประเทศเอสโตเนียในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ 
 

(1) รัฐบาลใช้ระบบการกระจายศูนย์ให้หน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันแบบ Peer-to-peer มิได้ใช้เซิร์ฟเวอร์กลางของรัฐ 

(2) โครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลมีประสิทธิภาพ หน่วยงานรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
ในแต่ละฐานข้อมูลภาครัฐในหน่วยงานอื่นๆ ได้ 

(3) ภาครัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership)  
(4) มีการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารยืนยันตัวตนดิจิทัลให้สามารถใช้ระบุตัวตน  

ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตั้งแต่ปี 2552 
(5) ฐานข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐถูกจัดเก็บในระบบดิจิทัล 
(6) ระบบเครือข่ายของภาครัฐมีความปลอดภัย ผู้ใช้งานจึงมั่นใจในความปลอดภัยและ  

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
 

ภาพที่ 9 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของประเทศเอสโตเนีย 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก e-Estonia (https://e-estonia.com) 

  

1. รัฐบาลใช้ระบบการกระจายศูนย์ให้หน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนสามารถแลกเปลีย่นข้อมูลกนั
แบบ Peer-to-peer มิได้ใช้เ ิ เวอร์กลางของรัฐ

2. โครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลมีประสิทธิภาพ หน่วยงานรัฐสามารถเข้าถ ง
ข้อมูลของประชาชนในแต่ละฐานข้อมูลภาครัฐในหน่วยงานอื่น  ได้

3. ภาครัฐสนับสนุนความร่วมมอืระหว่างรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership) 

4. มีการผลักดันก หมายเกี่ยวกับเอกสารยืนยันตัวตนดจิิทัลให้สามารถใช้ระบุตัวตน
ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได ้ตั้งแต่ป  2552

5. ฐานข้อมูลต่าง  ของภาครัฐถูกจัดเก็บในระบบดิจิทัล

6. ระบบเครือข่ายของภาครัฐมีความปลอดภัย ผู้ใช้งานจ งมั่นใจในความปลอดภัยและความเป นส่วนตัวของข้อมูล
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บทท่ี 2 
สภาวการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

 
 

2.1 นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย 

 
2.2.1 นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ อาทิ ความยากจน ความขัดแย้ง  

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ฯลฯ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีการก าหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) (เดิมคือ Millennium Development Goals) ขึ้น 
โดยแต่ละประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจ าต้องร่วมมือซึ่งกันและกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายต่างๆ  
ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ นับแต่การก าหนดวาระขึ้นครั้งแรกในปี 2535 เป็นต้นมา UN ได้บรรลุเป้าหมาย 
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหลายประเด็น แต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่อาจบรรลุหรือแก้ไขได้ 

  

ในเดือนกันยายน 2558 ภายหลังการจัดประชุม High Level Political Forum (HLPF)3  
ซึ่งวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนั้นคือการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นต่อไป  
ในอนาคตจวบจนปี 2030 คณะกรรมาธิการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Commission on Sustainable 
Development: CSD) จึงได้ประกาศแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่วางแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนไปจนถึงปี 2573 ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals 
2030 หรือ SDGs 2030) ขึ้น โดยแผนดังกล่าวมาแทนที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ 
ปี 25354 

 

แผนปฏิบัติการ SDGs 2030 ได้ก าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 
ทั้งสิ้น 17 ด้าน (หรือ 17 เป้าหมาย)5 ซึ่งส่วนหนึ่งภายใต้แผนฉบับนี้ ผลักดันให้รัฐบาลแต่ละประเทศ 
เข้ามามีส่วนส าคัญในการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานและการให้บริการภาครัฐที่มีอยู่เดิม โดยให้
ความส าคัญกับการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน บริหารจัดการทรัพยากรของรัฐ ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้อง  

                                                           
3 High Level Political Forum (HLPF) เป็นการเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐด้านการพัฒนาของประเทศสมาชิกองค์การ

สหประชาชาติ รวมถึงตัวแทนภาคเอกชนและประชาชน ซ่ึงอาจมาจากหน่วยงานนานาชาติ หรือองค์กรที่มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาด้านต่างๆ ทั่วโลก เข้ามาประชุมและระดมสมองเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นด้านการพัฒนาที่ก าลังโดดเด่น มีความส าคัญ หรือ
ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่าจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่างๆ บนโลกใบนี้ 

4 รวบรวมจาก Sustainable Development Knowledge Platform (https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs) 
5 ในแต่ละด้าน ยังสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด 169 เป้าหมายย่อย 
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ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลไทยรับทราบถึงความจ าเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาม
เป้าหมาย SDGs และตระหนักถึงความส าคัญของการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานและการให้บริการ
ภาครัฐที่มีอยู่เดิมเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาครัฐ หลายแผน/นโยบาย ได้มีการก าหนดเป้าหมายหลักหรือกรอบ
ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ สร้างโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะ  
ที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  ตลอดจนปฏิรูปกระบวนทัศน์ 
การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้  
การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยกันทั้งสิ้น เช่นเดียวกับกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่ได้มีการจัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทเชิงดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

โดยส าหรับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐไทยเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น ได้แก่ 

 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป  (พ.ศ. 2560-2579) 
 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารให้ความส าคัญ
กับนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก ส่งผลท าให้การด าเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศจึงขาดความต่อเนื่อง 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จึงได้ถูกริเริ่มจัดท าขึ้น  
เพ่ือส าหรับใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศในระยะยาว ให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ  
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกท่ีมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ขึ้น โดยประกอบด้วย 6 กรอบยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ภาพที ่10) 

 

1) ยุทธศาสตร์ 1 ด้านความม่ันคง – ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถช่วยส่งเสริม 
การด าเนินงานตามกรอบดังกล่าวได้ 

2) ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน – ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบ
แนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนา
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเด็นการพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 

3) ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  – ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ 
มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการ
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พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและท่ัวถึง ประเด็นการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี เป็นต้น 

4) ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  – 
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ได้แก่ ประเด็นการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ ประเด็นการมีสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย เป็นต้น 

5) ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  – 
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ได้แก่ ประเด็นการวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

6) ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ – ภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ 
ประเด็นการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประเด็นการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ประเด็นการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ และประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้
รายจ่ายของรัฐ 

 
ภาพที่ 10 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2560-2579) 

 
ที่มา: รวบรวมจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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2) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  บับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ใน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีการน า
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีมาพิจารณาร่วมกับกรอบแนวคิดการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 10 ประเด็น ดังต่อไปนี้ (ภาพที ่11) 

 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์” โดยมีเป้าหมายหลัก 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยเฉพาะในแง่การศึกษา ทักษะ 
การด ารงชีวิต สุขภาพและการสาธารณสุข และการบ่มเพาะให้เป็นพลเมืองที่ด ี

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม” โดยมีเป้าหมาย
หลักเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน และเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน” โดยมี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังและภาคการเงิน พัฒนา
ศักยภาพทางการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคบริการ และ
ภาคการท่องเที่ยว 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี
เป้าหมายหลักในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดท า
นโยบายการบริการจัดการน้ า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี การลดมลภาวะ การจัดการขยะ
มูลฝอยและของอันตราย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ความมั่นคง” โดยเป้าหมายหลักเพ่ือป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามทั้งใน
และนอกประเทศ รวมไปถึงปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมมาภิบาลใน
สังคมไทย” โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 “การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์” โดยเป้าหมายหลัก
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนา
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การพัฒนาด้านพลังงาน การพัฒนาระบบการประปา และ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายหลัก 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษาพัฒนา วิจัย และคิดค้นนวัตกรรม
ในเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาเงินทุน และผลักดัน
ความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริการของอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในประเทศ 
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9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 “การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ” โดยมีเป้าหมายหลัก 
เพ่ือพัฒนาแหล่งรายได้หลักของพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 “การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค” โดยมีเป้าหมาย
หลักเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงานการต่างประเทศของประเทศไทย ทั้งในด้าน  
การพัฒนาภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็น
ประเทศศูนย์กลางการกระจายความเจริญ มีบทบาทน าทั้งในด้านโลจิสติกส์ การค้า  
การบริการ และการลงทุน 

 
ภาพที ่11 ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  บับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
ที่มา: รวบรวมจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโตที่เป นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพฒันาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป องกันการทุจริตประพ ตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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3) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

ในวันที่  5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้ เห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพ่ือเป็นหนึ่งในแผนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Landscape) ที่ก าหนดเอาไว้ (ภาพที ่12) 

 

1) ระยะที่ 1: Digital Foundation – ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 

2) ระยะที่ 2: Digital Thailand I: Inclusion – ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

3) ระยะที่ 3: Digital Thailand II: Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี 

4) ระยะที่ 4: Global Digital Leadership – ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดย
ให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี 
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ภาพที่ 12 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย (Thailand Digital Landscape) ในระยะเวลา 20 ป  

 
ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ระยะที่ 1 
Digital Foundation

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion

ระยะที่ 3
Digital Thailand II: 

Full Transformation

ระยะที่ 4 
Global Digital Leadership

โครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกหมู่บา้น
ทั่วประเทศ เป็นฐานของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกหมู่บา้น 
และเช่ือมกับประเทศในภูมิภาคอื่น 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้านและ 
รองรับการหลอมรวมและการเชือ่มต่อ 
ทุกอุปกรณ์ 

อินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ

เศรษฐกิจ การท าธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล คล่องตัวและ
ติดอาวุธดิจิทัลให้ SMEs วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกร ให้มาอยู่บนระบบออนไลน์
พร้อมทั้งวางรากฐานให้เกดิการลงทุน
ในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการเปลี่ยน
มาท าธุรกิจด้วยดิจิทัลและขอ้มลู ตลอดจน 
Digital Technology Startup และ
คลัสเตอร์ดิจิทัลเร่ิมมีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แข่งขันได้
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และ เช่ือมโยงไทยสู่
การค้าในระดับภูมิภาค และระดับโลก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกจิกรรม 
เช่ือมต่อภายในและระหว่างประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล น าประเทศไทย 
สู่ความมั่งค่ัง

สังคม ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถงึอินเทอร์เนต็ 
ความเร็วสูงและบริการพื้นฐานของรัฐ 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทลั และ 
เข้าถึงบริการการศึกษา สุขภาพ ข้อมูล 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านดิจิทัล

ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  
ข้อมูล ทุกกิจกรรมในชีวติประจ าวนั

เป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้ า
ด้านดิจิทัล ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

รัฐบาล หน่วยงานรัฐมีการท างานทีเ่ช่ือมโยง และ
บูรณาการข้อมูลข้ามหนว่ยงาน

การท างานระหวา่งภาครัฐจะเช่ือมโยง 
และบูรณาการเหมือนเป็นองค์กรเดียว 

รัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความ 
ต้องการของประชาชน เปิดเผยข้อมูล และ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เป็นประเทศผู้น าในภูมิภาคด้านรัฐบาล
ดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการรัฐและ
บริการประชาชน 

ทุนมนุษย์ ก าลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะด้านดิจิทัลเป็น
ที่ยอมรับในตลาดแรงงาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ก าลังคนสามารถท างานผ่านระบบดิจิทัล
แบบไร้พรมแดน มีผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
ต่างประเทศเข้ามาท างานในไทย

ประเทศไทยเกิดงานคุณค่าสูง และก าลังคน
ที่มีความเชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะด้าน
เพียงพอต่อความต้องการ

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก าลังคน
ดิจิทัลของภูมิภาคทั้งในรายสาขาและ
ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 

ความเชื่อมั่น รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทัลที่ครอบคลุม 
และปฏิรูปองค์กรท่ีเกี่ยวขอ้งในการ
ขับเคลื่อนงาน

ไทยมีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการ
ท าธุรกรรมดิจิทัล มีระบบอ านวยความ 
สะดวกและมีมาตรฐาน

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย ระเบยีบทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการค้า การท าธุรกรรมดิจิทัล 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา 
ทบทวน กฎระเบียบ และกติกาด้าน
ดิจิทัล อย่างต่อเนื่องจริงจัง

1 ป  6 เดือน 5 ป 10-20 ป 10 ป ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย
ยุท
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โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการด าเนินงาน 20 ปี มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไว้ด้วยกัน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ภาพที ่13) 

 

1) ยุทธศาสตร์ที่  1 “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ” 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 “สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” 
 

ภาพที่ 13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

 
ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
จะเห็นได้ว่านโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และมาตรการส าคัญที่ กล่าวมาข้างต้น อันได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของไทยด้วยกันทั้งสิ้น  

 

Digital Society

เข้าถึง (Accessible) พร้อมใช้ (Available) และสามารถจ่ายได้ (Affordable)

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ และการสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า

สร้างการมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กฎระเบียบทันสมัย เช่ือมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแขง็จากภายใน

โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเช่ือมโยงเป็นหนึง่เดียว

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างสรรค์สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Hard Infrastructure

Digital Economy Acceleration

Digital Government

Digital Workforce

Soft Infrastructure

1

2

3

4

5

6
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โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นยุทธศาสตร์ที่มี 
การระบุแนวทางการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไว้อย่างชัดเจน โดยปรับปรุง
การท างานภาครัฐผ่านการปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการงบประมาณ กฎหมายกฎระเบียบ 
กระบวนการบริการประชาชน และกระบวนการป้องกันปราบปรามทุจริต ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือพัฒนาการท างานของหน่วยงานรัฐในประเด็นดังกล่าว 

 

ขณะที่ ในหลายยุทธศาสตร์ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เป็นต้น ต่างให้ความส าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก 
สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล และปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างาน
และการให้บริการของภาครัฐ โดยส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าวจ าต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือหลักหรือสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของประเทศ (ดังเช่นในยุทธศาสตร์ที่ 1) เพ่ิมการกระจายการให้บริการโดยรัฐ (ดังเช่น
ในยุทธศาสตร์ที่ 2) ยกระดับผลผลิต (ดังเช่นในยุทธศาสตร์ที่ 3) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานรัฐ (ดังเช่น
ในยุทธศาสตร์ที่ 6) หรือพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ดังเช่นในยุทธศาสตร์ที่ 7) 

 

ส่วนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาหรือ
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน 
ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
ภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้น ยังรวมไป
ถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ 

 
2.2.2 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทยขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกัน
ระหว่างทุกหน่วยงานรัฐ และมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการด าเนินงาน 
(Roadmap) ของประเทศ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว 

 

ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะที่ 1 หรือแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 สรอ. ได้จัดท าแผนครอบคลุมแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลภาครัฐทั้งหมด 18 ด้าน ซึ่งส าเร็จเรียบร้อยแล้ว6 และได้มีการจัดท าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
                                                           
6 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในแผนฯ ระยะที่ 1 ได้แก่ (1) สวัสดิการประชาชน (2) การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน (3) การเพิ่มประสิทธิภาพ

ภาคการเกษตร (4) การท่องเท่ียว (5) การลงทุน (6) การค้า (น าเข้า ส่งออก) (7) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (8) ภาษีและรายได้ 
(9) ความปลอดภัยสาธารณะ (10) การบริหารจัดการชายแดน (11) การป้องกันภัยธรรมชาติ (12) การจัดการในภาวะวิกฤต (13) การ 
บูรณาการข้อมูลภาครัฐ (14) การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ (15) การให้ข้อมูล (16) การรับฟังความคิดเห็น (17) โครงสร้าง
พื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล และ (18) การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 



 

 

 

 31 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) | T +66 (0) 2 612 6000 | F +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

ระยะที่ 2 ขึ้นต่อเนื่องจากการจัดท าแผนในระยะที่ 1 โดยเพิ่มความครอบคลุมขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ภาครัฐอีก 8 ด้าน7 รวมถึงทบทวน 28 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ในระยะที่ 1 เพื่อให้ได้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ  

 

ส าหรับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งสองระยะ รวมกัน
ทั้งสิ้น 26 ด้าน ได้แก่ (1) สวัสดิการประชาชน (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน (3) การศึกษา  
(4) การสาธารณสุข (5) การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร (6) การท่องเที่ยว (7) การลงทุน  
(8) การค้า (น าเข้า ส่งออก) (9) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (10) ภาษีและรายได้ (11) การคมนาคม 
(12) สาธารณูปโภค (13) ความปลอดภัยสาธารณะ (14) การบริหารจัดการชายแดน (15) การป้องกัน
ภัยธรรมชาติ (16) การจัดการในภาวะวิกฤต (17) การเงินและการใช้จ่าย (18) การจัดซื้อจัดจ้าง  
(19) การบริหารสินทรัพย์ (20) ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน (21) การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ  
(22) การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ (23) การให้ข้อมูล (24) การรับฟังความคิดเห็น  
(25) โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล และ (26) การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

 
2.2.3 ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนพัฒนาระดับชาติ 

 
การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลทั้ง 26 ด้านดังกล่าวถือได้ว่าสอดรับกับยุทธศาสตร์  

การพัฒนาระดับชาติที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 2.2.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 ภายใต้
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โปร่งใส 
อ านวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว (ภาพที ่14) 

 

นอกจากนี้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับชาติอ่ืนๆ ด้วย อาทิ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับที่  12) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
พ.ศ. 2556-2561 รวมถึงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (SDGs 2030) ดังแสดงในภาพที่ 15 และ 
ตารางที่ 1 

 
  

                                                           
7 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในแผนฯ ระยะที่ 1 ได้แก่ (1) การศึกษา (2) การสาธารณสุข (3) การคมนาคม (4) สาธารณูปโภค (5) การเงิน

และการใช้จ่าย (6) การจัดซ้ือจัดจ้าง (7) การบริหารสินทรัพย์ และ (8) ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 
8 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐที่ได้รับการทบทวน ได้แก่ โครงสรา้งพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล และการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
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ภาพที ่14 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
ที่มา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

 
ภาพที่ 15 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
ที่มา: ปรับปรุงจากส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (สรอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหลายแหล่งข้อมูล 

  

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2561-2564)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2560–2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  บับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป องกันการทุจริตประพ ตมิิชอบ

และธรรมาภบิาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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ตารางท่ี 1 สรุปความสอดคล้องระหว่าง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนชาติต่าง  

การพัฒนาขีดความสามารถ
เชิงดิจทิัลในด้านต่าง  

วาระการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน 2030  
(SDGs 2030) 

นโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ  

พ.ศ. 2558-2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2564 

( บับท่ี 12) 

แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบ

ราชการไทย  
พ.ศ. 2556-2561 

แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 

(1) สวัสดิการประชาชน       
(2) การเพิ่มประสิทธภิาพ

แรงงาน  
     

(3) การศึกษา       
(4) การสาธารณสุข       
(5) การเพิ่มประสิทธภิาพภาค

การเกษตร  
     

(6) การท่องเท่ียว       
(7) การลงทุน       
(8) การค้า (น าเข้า ส่งออก)       
(9) วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม  
     

(10) ภาษีและรายได้       
(11) การคมนาคม       
(12) สาธารณูปโภค       
(13) ความปลอดภยัสาธารณะ       
(14) การบริหารจัดการ

ชายแดน  
     

(15) การป้องกันภัยธรรมชาติ       
(16) การจัดการในภาวะวกิฤต       
(17) การเงินและการใช้จ่าย       
(18) การจัดซ้ือจัดจา้ง       
(19) การบริหารสินทรัพย์       
(20) ทรัพยากรมนุษย์และการ

จ่ายเงินเดือน  
     

(21) การบูรณาการขอ้มูล
ภาครัฐ  

     

(22) การยืนยันตัวตนและ
บริหารจัดการสิทธิ  

     

(23) การให้ข้อมูล       
(24) การรับฟังความคิดเห็น       
(25) โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล

ดิจิทัล 
     

(26) การยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ 

     

ที่มา: ปรับปรุงจากส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (สรอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหลายแหล่งข้อมูล 
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2.2 ก หมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 
นอกเหนือจากการออกนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และมาตรการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

รัฐบาลไทยยังได้มีการจัดท าร่างกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือรองรับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ 
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

 

1) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 9 ถูกจัดท าขึ้น 
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัล 
ของประเทศให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน โดยให้เทคโนโลยีดิจิทัล
ดังกล่าวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ
โดยรวม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกในระยะยาว 

2) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 255810 เป็นกฎหมายว่าด้วยการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ (ยกเว้น ศาล 
หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
ทางทหารด้านยุทธการ ยุทธภัณฑ์ และอาวุธ) ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกแก่ภาคประชาชน อาทิ การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในการเข้ารับบริการ
กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเผยแพร่ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยืนค าขอรับบริการและ 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดให้ส่วนราชการมีศูนย์บริการร่วมเพ่ือให้บริการ หรือ 
รับเรื่องต่างๆ จากประชาชน การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอจะต้อง
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ฯลฯ 

3) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บับท่ี ...) พ.ศ. ... 11 เป็นกฎหมาย
ซึ่ งจ ากัดความเกี่ ยวกับการด าเนินธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ งถือเป็นแนวโน้ม 
การติดต่อสื่อสารและการท าธุรกรรมรูปแบบใหม่ที่ยังอาจไม่มีกฎหมายครอบคลุมหรือ
รองรับ โดยให้ถือให้การด าเนินธุรกรรมในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ มีความถูกต้อง
ทางกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการในรูปแบบอ่ืน เช่น การด าเนินการด้วยเอกสาร 
เป็นต้น 

4) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ( บับที่ 17) พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายว่า
ด้วยการก าหนด ยกเลิก แต่งตั้ง หรือถ่ายโอน มอบอ านาจให้แก่หน่วยงานกระทรวง ทบวง 
และกรมต่างๆ ตามมิติที่ เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัต ณ ขณะนั้น โดยในฉบับที่  17  
มีใจความส าคัญที่ปรับปรุงและเพ่ิมเติมเข้ามา ได้แก่  การปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงจาก 
“กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม” การถ่ายโอนอ านาจ (โอนบรรดาอ านาจ) มายังกระทรวงใหม่ (กระทรวงดิจิทัล 

                                                           
9 ปรับปรุงจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (“เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. ....”, 28 เมษายน 2559) 
10 ปรับปรุงจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
11 ในที่นี้ จะน าเสนอ ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
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เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) และการให้อ านาจหน้าที่แก่ “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม” ในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

5) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... 12 เป็นกฎหมายว่าด้วยความส าคัญ
ของการคุ้มครองและปกป้อง มิให้ผู้ใดน าข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผย
ข้อมูลโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
หรือเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระท าผิดต่างๆ 

6) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไ เบอร์ พ.ศ. ...  13 เป็น
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

7) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ( บับที่ ...)  
พ.ศ. ... เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการก าหนด
บทลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
 

2.3 สถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศนั้นอยู่ในระดับปานกลางบนเวทีโลก โดยผลการจัดอันดับ
ดัชนีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงสถานการณ์ด้านการพัฒนาของบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประเทศไทย  
มีดังนี ้

 

1) ดัชนี e-Government Development Index (EGDI) ซึ่งจัดท าโดยองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations) ดัชนีดังกล่าวถูกใช้ประเมินระดับการพัฒนาของบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐในประเทศกลุ่มตัวอย่าง โดยองค์ประกอบที่องค์การสหประชาชาติน ามาใช้พิจารณา 
ได้แก่ ระดับการให้บริการออนไลน์ของภาครัฐ ระดับของการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของ
ประเทศ และระดับการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 

 

โดยจากผลการจัดอันดับขององค์การสหประชาชาติในปีล่าสุด (2559) ซึ่งมีการศึกษา
และจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับ 193 ประเทศทั่วโลก พบว่าอันดับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (อันดับดัชนี EGDI) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 77 ของโลก โดยอันดับ
ดังกล่าวขยับขึ้นจากอันดับที่ 102 ของโลกในผลการจัดอันดับก่อนหน้า (ปี 2557) และ
อยู่ในอันดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีอันดับเป็นรองประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็น
ประเทศผู้น าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภูมิภาค และอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก มาเลเซีย 
ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 60 ของโลก และฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 71 ของโลก ดังแสดงใน
ภาพที ่16  

                                                           
12 ในที่นี้ จะน าเสนอ ร่างฯ ที ่สคก. ตรวจพิจารณาแลว้ 
13 ในที่นี้ จะน าเสนอ ร่างฯ ที ่ครม. รับหลักการแลว้ 
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ภาพที่ 16 ผลการจัดอันดับดัชนี e-Government Development Index ป  2558-2559 

 
หมายเหตุ: มีประเทศที่ได้รับการศึกษาทั้งหมด 193 ประเทศ 
ที่มา: United Nations e-Government Survey 

 
ทั้งนี้ ส าหรับผลการจัดอันดับในดัชนีย่อยภายใต้ดัชนี EGDI โดยเฉพาะในด้านบริการ
ออนไลน์ (Online Service)14 พบว่าอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยใน
ด้านดังกล่าวอยู่ในอันดับที่ 79 ของโลก โดยอันดับดังกล่าวลดลงจากอันดับที่ 76 ของ
โลกในผลการจัดอันดับปีก่อนหน้า (ปี 2557) และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน (เป็นรองประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) 
 

2) ดัชนี Waseda – IAC International e-Government Ranking (Waseda – IAC) 
ซึ่ งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ร่วมกับ International 
Academy of CIOs (IAC) ดัชนีดังกล่าวถูกใช้ประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศต่างๆ ภายในงานศึกษาดังกล่าว องค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยเลือกน ามาใช้
พิจารณา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การบริการออนไลน์ ระบบเครือข่ายของประเทศ ตัวผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเอง  
การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ หรือแม้แต่ในด้าน 

                                                           
14 ส าหรับดัชนีย่อยภายใต้ดัชนี EGDI ด้านบริการออนไลน์ (Online Service) เป็นการประเมินระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน  

4 ประเด็น อันได้แก่ การให้ข้อมูลของภาครัฐแก่ประชาชนในรูปแบบออนไลน์ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
ภาครัฐ การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของภาครัฐ และการที่รัฐบาลกระจายอ านาจหน้าที่ไปสู่ภาคประชาชน 

สิงคโปร์ 0.88  rd  th 0.88

มาเลเซีย 0.62 52nd 60th 0.62

ฟิลิปปินส์ 0.58 95th 71st 0.58

ไทย 0.55 102nd 77th 0.55

บรูไน 0.53 86th 83rd 0.53

เวียดนาม 0.51 99th 8 th 0.51

อินโดนีเซีย 0.45 106th  16th 0.45

สปป.ลาว 0.31  52nd  48th 0.31

กัมพูชา 0.26  39th  58th 0.26

เมียนมา 0.24 175th 169th 0.24

ป  2557 ป  2559

0.492
ค่าเฉลี่ยทั่วโลก 2559

0.493
ค่าเฉลี่ยอาเซียน 2559

สหราชอาณาจักร

0.92 1st

ญี่ปุ่น

0.91 2nd

ออสเตรเลีย

0.89 3rd

ต าแหน่งท่ีเปลี่ยนแปลงe-Government Development Index กลุ่มประเทศอาเ ียน

กล
ุ่มป

ระ
เท

ศผ
ู้น า

อันดับของประเทศไทยดีข ้น 25 อันดับ
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ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการใช้บริการ และ 
การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ 

 

โดยผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยวาเซดะและ IAC ในปีล่าสุด (2559) ซึ่งมีการศึกษา
และจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับ 65 ประเทศ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ  
ที่ 21 ของโลก ซึ่งขยับขึ้นจากอันดับที่ 22 ในผลการจัดอันดับก่อนหน้า (ปี 2558) และ
อยู่ในอันดับที่ 2 ของภูมิภาคอาเซียน เป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 
ของโลกเท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวาเซดะและ IAC ได้ระบุถึงจุดแข็งส าคัญของไทย  
อันได้แก่ การบริหารงานพัฒนาของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารระดับสู งของ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อการพัฒนาดังกล่าว รวมถึง 
การให้บริการออนไลน์ที่มีการพัฒนามากกว่าหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ความท้าทายส าคัญของประเทศไทยในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วม
ในการเข้าใช้หรือรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน ผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งในหลายๆ ด้าน เช่น ระบบ Big Data หรือ ระบบ IoT ยังเพ่ิงเริ่มด าเนินโครงการ 
น าร่องเท่านั้น 

 
ภาพที่ 17 ผลการจัดอันดับดัชนี Waseda – IAC International e-Government Ranking ป  2558-2559 

 
หมายเหตุ: มีประเทศที่ได้รับการศึกษาทั้งหมด 65 ประเทศ 
ที่มา: Waseda-IAC International e-Government Rankings โดย Waseda University ร่วมกับ International Academy of CIOs (IAC) 

 
  

ป  2558 ป  2559ต าแหน่งท่ีเปลี่ยนแปลง

สิงคโปร์

91.00 1st

สหรัฐอเมริกา

90.20 2nd

เดนมาร์ก

88.80 3rd

เกาหลีใต้

85.70 4th

ญี่ปุ่น
83.20 5th

กลุ่มประเทศผู้น า

สิงคโปร์ 93.80 1st  st 91.00

ไทย 67.31 22nd 21st 64.50

มาเลเซีย 64.87 25th 31st 58.40

อินโดนีเซีย 60.11 29th   nd 58.30

ฟิลิปปินส์ 51.47 41st 38th 56.70

เวียดนาม 57.03 33rd   th 51.20

บรูไน 51.06 43rd 46th 50.90

กลุ่มประเทศอาเ ียน
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ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
หนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุนการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล โดยระดับการพัฒนาของโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความพร้อม  
ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ รวมไปถึงความครอบคลุมของโครงสร้างพ้ืนฐานและระดับ
การเข้าถึงบริการของผู้รับบริการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน นอกจากนี้ การพัฒนาในมิติ
และปัจจัยต่างๆ ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศโดยรวม อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงกฎหมาย ฯลฯ ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ 

 

ส าหรับผลการจัดอันดับด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศไทยที่น่าสนใจ ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 

 

(1) อันดับดัชนี Networked Readiness Index (NRI) ซึ่งจัดท าโดย World Economic 
Forum (WEF) หรือสภาเศรษฐกิจโลก ดัชนีดังกล่าวถูกใช้ประเมินความพร้อมและ
ความสามารถด้านการเข้าถึงในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน 
ภาคเอกชน และภาครัฐ ในแต่ละประเทศ โดยพบว่า ประเทศไทยมีอันดับดัชนี NRI  
อยู่ในอันดับที่ 62 ของโลกในปี 2559 (จากการจัดอันดับทั้งหมด 139 ประเทศ)15 

(2) อันดับ ICT Development Index (IDI) ซึ่งจัดท าโดย International Telecommunication 
Union (ITU) ดัชนีดังกล่าวถูกใช้ประเมินศักยภาพและความพร้อมของนานาประเทศ 
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละ
ประเทศ โดยพบว่า ประเทศไทยมีอันดับดัชนี IDI อยู่ในอันดับที่ 74 ของโลกในปี 2559 
(จากการจัดอันดับทั้งหมด 167 ประเทศ) 16 

 

ส่วนผลการจัดอันดับในมิติขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศโดยรวมของ
ประเทศไทยที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้  

 

(1) อันดับดัชนี Global Competitiveness Index (GCI) ซึ่งจัดท าโดย World Economic 
Forum (WEF) ดัชนีดังกล่าวถูกใช้ประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมของ
แต่ละประเทศ โดยพบว่า ประเทศไทยมีอันดับดัชนี GCI อยู่ในอันดับที่ 34 ของโลกในปี 
2559 (จากการจัดอันดับทั้งหมด 138 ประเทศ)17 

(2) อันดับดัชนี IMD World Competitiveness Index (IMD) ซึ่งจัดท าโดย International 
Institute for Management Development (IMD) หรือสถาบันการจัดการนานาชาติ 
ดัชนีดังกล่าวถูกใช้ประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมของแต่ละประเทศ 

                                                           
15 ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Report โดย WEF 
16 ปรับปรุงจาก Measuring the Information Society Report โดย ITU 
17 ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Report โดย WEF 
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โดยพบว่า ประเทศไทยมีอันดับดัชนี IMD อยู่ในอันดับที่ 28 ของโลกในปี 2559 (จาก
การจัดอันดับทั้งหมด 61 ประเทศ) 18 

(3) อันดับดัชนี Ease of Doing Business Index (EODB) ซึ่งจัดท าโดย World Bank 
หรือธนาคารโลก ซึ่งมีการประเมินความยากง่ายในการจัดตั้งและประกอบธุรกิจ  
โดยพบว่า ประเทศไทยมีอันดับดัชนี EODB อยู่ในอันดับที่ 46 ของโลกในปี 2560 (จาก
การจัดอันดับทั้งหมด 190 ประเทศ) 19 

  

                                                           
18 ปรับปรุงจาก World Compeitiveness Yearbook โดย IMD 
19 ปรับปรุงจาก Doing Business Report โดย World Bank 
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ส่วนที่ 2 

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2560-2564 
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บทท่ี 3 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดจิิทัลของประเทศไทย 
 
 

3.1 วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 
“ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” 
 

ภาพที่ 18 วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล 

 
 

  

Digital Government

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

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
• มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ 
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการ
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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ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศน์  
ที่ก าหนดไว้นั้น ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการด าเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ 
(Government Integration) การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 

 

1) การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) 
 

การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ
ต่างๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการด าเนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง ซึ่งการเกิดการ  
บูรณาการภาครัฐดังกล่าวจะท าให้รัฐบาลตระหนักถึงความต้องการและความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยี
มาปรับใช้กับการด าเนินงานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินการ หรือแม้แต่การดูแลรักษาระบบต่างๆ อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพ
จากการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Share Services) และการประหยัดต่อขนาด (Economies of 
Scale) ในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานกลาง นอกจากนี้ การบูรณาการภาครัฐยังน าไปสู่การให้บริการ
ภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มากยิ่งข้ึน 

 

2) การด าเนินงานแบบอัจ ริยะ (Smart Operation) 
 

การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) คือการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล 
ที่เหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไทย เพ่ือให้สามารถด าเนินงานอย่างถูกต้อง 
แม่นย า รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet of Things) 
ต่างๆ อย่างทั่วถึง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการเชื่อมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัย
การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อน าระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัด
ระเบียบฐานข้อมูล ประกอบกับน าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยท าความเข้าใจ
ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง จะช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐไทยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจ และหน่วยงานภาครัฐไทยสามารถจัดท าบริการแบบเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3) การให้บริการโดยมีประชาชนเป นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) 
 

การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) คือการยกระดับงาน
บริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภาครัฐไทยจะต้อง
รักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอ านวยความสะดวก 
(Rebalancing between Security & Facilitation) ตลอดจนก าหนดระดับการรักษาความปลอดภัย
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และระดับความเข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ตัวตนให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานบริการ ประเภท
ของงานบริการ และกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ 

 

4) การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 
 

การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ 
การวางแนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ  
โดยอาศัยกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) 
ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(People) ขั้นตอนการท างาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) 
รวมทั้งมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการก ากับดูแล (Project Management 
and Governance) ที่ชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้น าระดับประเทศที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ 
และเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (Change 
Leadership) อันจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ 

 
 

3.2 เป าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 
เป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยประกอบด้วย 4 เป้าหมายหลัก ดังแสดงใน

ภาพที่ 19 
 

1) ยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
2) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

แม่นย า โดยไม่ต้องใช้ส าเนาเอกสาร 
3) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และการ

ส่วนร่วมของประชาชน 
4) มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน 

สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 19 เป าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

 
 

 
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 

8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 

1) ผลคะแนนการจัดอันดับ E-Government Development Index เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 
2) ผลการจัดอันดับ Open Data Index อยู่ใน 25 อันดับแรกของโลก  
3) ผลการจัดอันดับ e-Participation เพ่ิมข้ึน 5 อันดับ 
4) งานบริการธุรกิจที่เชื่อมต่อกับ Biz portal ครบทั้ง 10 มิติ   
5) มีบริการอัจฉริยะ จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 100 บริการ และเป็นไปตาม Digital Service 

Standard จ านวนไม่น้อยกว่า 50 บริการ  
6) มีบริการอัจฉริยะที่เชื่อมโยงการใช้งานผ่านบริการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางภาครัฐ 100 

บริการ และมีฐานข้อมูลภาครัฐส าคัญต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานกลางภาครัฐ  
ไม่น้อยกว่า 20 ด้าน ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

7) จ านวน High-value datasets เพ่ิมขึ้น 100 ฐานข้อมูล และพร้อมให้บริการในรูปแบบ API  
8) มีกฎหมาย e-Gov 
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3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วยประเด็น

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ยังแบ่งออกเป็นมาตรการการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยในด้านต่างๆ ดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัด ื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การให้ข้อมูล

การรับ ัง
ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

การยกระดับความมัน่คงและเพิ่ม
ความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิก ต

การยกระดับคณุภาพชีวิต
ของประชาชน

การศ กษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การค้า (น าเข้า   ส่งออก)

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ
การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ

การเงินและการใช้จ่าย
โครงสร้างพ้ืนฐาน
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
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โดยสามารถสรุปรายละเอียดของแผนการด าเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 
 

3.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส การเพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานให้มีคุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการของตลาด การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวม 
และการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ 
ผู้ให้บริการสุขภาพ 

 

โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 
 

1) การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
2) การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
3) การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงของการศึกษา และการยกระดับการบริการด้านการศึกษา 
4) การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ

ผู้ให้บริการ 
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ภาพที่ 21 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

สวัสดิการประชาชน

การศ กษา

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
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 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
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3.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเกษตร การยกระดับ
ประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน การเพ่ิมศักยภาพแก่
ผู้ประกอบการส่งออก น าเข้า และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การยกระดับประสิทธิภาพกระบวน
กา รทา งภ าษี ข อ งภ า ครั ฐ  ก า รบู รณากา รข้ อมู ล แล ะบ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร ขนส่ ง  ต ลอดจ น 
การพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทั้งหมดนี้ เพ่ือการมุ่งไปสู่การเติบโตของ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 

โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 
 

1) การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ 
2) การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
3) การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 
4) การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร 
5) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริม

การเติบโต 
6) การพัฒนาระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร 
7) การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับไปสู่การให้บริการ

ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
8) การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและการยกระดับ 

การบริการด้านสาธารณูปโภค 
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ภาพที่ 22 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

ท่องเที่ยวและกี า
2) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกี า
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)

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจใน
ด้านต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลของ
นักท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่ม
ศักยภาพแก่ผู้ประกอบการส่งออก น าเข้า และธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษี
ของภาครัฐ การบูรณาการข้อมูลและบริการด้านการขนส่ง 
ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค 
ซึ่งท้ังหมดน้ี เพื่อการมุ่งไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

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) โครงการพัฒนาระบบบริการจัดท าและน าส่ง

ข้อมูลก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
การช าระแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

2) โครงการพัฒนาระบบน าเข้าและคัดแยก
ข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี (National E-Payment)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ

หน่วยงานใต้สังกัดกระทรวง
2) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) กรุงเทพมหานคร
4) กองบังคับการต ารวจจราจร

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการโครงสร้าง

พื้นฐานงานทางของประเทศไทย
2) ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
3) ศูนย์บูรณาการข้อมูลเดินทาง
4) 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) โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อ 

สนับสนุนการจัดการผลิตและส่งจ่ายน้ า (QPortal)
4) ระบบบริการการรับค าร้องขอติดต้ังมิเตอร ์ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า
5) โครงการศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง
6) โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
7) โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter  
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3.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษา  

ความปลอดภัยจากทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจาก 
การแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต  
ให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่าง 
มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะต้องอาศัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

 

โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 
 

1) การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
2) การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ 
3) การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ 
4) การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
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ภาพที่ 23 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การป องกันภัยธรรมชาติ

การบริหารจัดการชายแดน

การจัดการในภาวะวิก ต

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) ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูล

สาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติด้าน
น้ าในระดับพื้นท่ี

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 
ให้สามารถให้ความช่วยเหลือแกผู่้ประสบภัยและฟื้นฟูพืน้ที่
ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
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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3.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีเป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ภาครัฐในการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
และด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน เพ่ือยกระดับการด าเนินงานภาครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว  
มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 

 

โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 
 

1) การบริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์  
เพ่ือประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวก
และท่ัวถึงอย่างเท่าเทียม 

3) การบริหารสินทรัพย์กลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงและได้มาตรฐาน 
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ภาพที่ 24 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
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3.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5 มีเป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการการให้บริการภาครัฐผ่าน 

การเชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 

 

โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 
 

1) การบูรณาการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง 
2) การยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
3) การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
4) การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 
5) การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการท างานบน

โครงสร้างพื้นฐานกลาง 
6) การเพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญเชิงดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ 
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ภาพที่ 25 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
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บทท่ี 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  

คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้  เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
การด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย
ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) สวัสดิการประชาชน (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน (3) การศึกษา และ  
(4) การสาธารณสุข โดยสรุปแผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ได้ดังภาพที ่26 

 

ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ความท้าทายส าคัญอยู่ที่การสร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนว่าประชาชนทุกคนจะได้รับบริการและความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียม และการเลือกน าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับการให้ความช่วยเหลือหรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ในการด าเนินการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ อาจเผชิญกับ
อุปสรรคจากความซับซ้อนในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงระบบบริการที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกภาคส่วนระหว่างระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขในภาพรวม ได้แก่ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการกลาง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน (ด้านสวัสดิการประชาชน ด้านประสิทธิภาพแรงงาน  
ด้านการศึกษา และด้านการสาธารณสุข) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ภาครัฐ ควบคู่กับส่งเสริมการเข้าถึงในบริการภาครัฐของผู้รับบริการ (ภาคประชาชน) อันจะเป็น  
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกัน การบูรณาการการท างานของภาครัฐ  
โดยสมบูรณ์ ยังช่วยท าให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถวางแผนบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การพัฒนาหรือน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  
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ภาพที่ 26 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
 

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สวัสดิการประชาชน

1) กรมบัญชีกลาง
2) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
3) กรมการปกครอง

1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2) สมาคมธนาคารไทย

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงาน

1) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1) กรมการจดัหางาน
2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การศ กษา

1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) สถาบันศึกษา และมหาวิทยาลัย
3) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการบูรณาการ
สวัสดิการสังคม

โครงการระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด

โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันให้ไดรั้บการศ กษาภาคบังคับ

โครงการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลระหวา่งหน่วยงาน

โครงการศูนย์กลางการให้บริการและฐานองค์ความรู้ ส่ือการเรียนรู้ และหลักสูตรการศ กษา 
(e-Education Hub)

โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคณุภาพ (Smart 
Jobs Smart Worker)
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ภาพที่ 26 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 

 
 

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สาธารณสุข

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เวชภัณฑ์ เป็นต้น

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4) หน่วยงาน องค์กรด้านสาธารณสุข อาทิ แพทยสภา คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค สมาคมต่างๆ เป็นต้น
5) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
6) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) หน่วยงานผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น 
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลในสังกัด
3) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3) กรุงเทพมหานคร

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4) กรมวิทยาศาสตร์และบริการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล
สุขภาพประชาชน 
(Personal Health Record) 

ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)

ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณ ์ 

โครงการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน 
(Health Information Exchange: HIE) 

บูรณาการเชื่อมโยงคลังข้อมูลการบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพ

บ่มเพาะความรู้
ขั้นพ้ืนฐานด้าน
สุขภาพให้แก่
ประชาชน
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านสวัสดิการประชาชน 
 
การบูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถก าหนดสิทธิรายบุคคลได้

อย่างถูกต้องครบถ้วน (One Citizen One Social Record) และสามารถให้บริการเชิงรุก เช่น 
ลงทะเบียนผู้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ หรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีระบบลงทะเบียนเคลื่อนที่ 
(Mobile Registration) โดยประชาชนสามารถรับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ผ่านบัตร 
ในลักษณะบัตรเดบิตที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.1 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านสวัสดิการประชาชน 
 
ปัจจุบัน ภาครัฐได้มีการให้ความช่วย เหลือประชาชนเป็นจ านวนมากตลอดช่วงชีวิต  

ทั้งในรูปแบบเงินช่วยเหลือชนิดต่างๆ ตั้งแต่เงินช่วยเหลือเด็กยากจน เงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน เบี้ยยังชีพ
คนพิการ ฯลฯ รวมถึงการช่วยเหลือด้านการศึกษา ด้านสุขภาพสาธารณสุข ตลอดจนถึงด้านที่พักอาศัย 
เพ่ือให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเติบโตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

โดยอุปสรรคและความท้าทายที่ภาครัฐต้องประสบในประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ  
ด้านสวัสดิการประชาชน เป็นดังแสดงในภาพที่ 27 และมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ส่งผลให้  
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในหลายๆ ด้านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างยากล าบาก เนื่องจากต้อง
ท าการติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอข้อมูลความช่วยเหลือ โดยไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้
จากจุดเดียว 

 ผู้รับบริการเสียสิทธิในการรับความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐเนื่องจากไม่ทราบข้อมูล 
ด้วยเหตุที่ผู้คนเหล่านี้มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ ทางภาษา หรือทางการเข้าถึงข้อมูลทั่วไป 

 ผู้รับบริการต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานเพ่ือท าการรับสิทธิต่างๆ ด้วยตัวเอง 
เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบเพ่ือยืนยันสิทธิและคุณสมบัติในการได้รับสิทธิ ในขณะที่ยัง
ไม่มีการบูรณาการงานบริการและข้อมูลรายบุคคลแบบครบวงจร ท าให้การตรวจสอบ
สิทธิมีความซับซ้อนและยุ่งยาก  

 ประชาชนอาจน าเงินช่วยเหลือที่ได้รับไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องในปัจจุบันการให้เงิน
ช่วยเหลือยังอยู่ในรูปแบบของเงินสด ท าให้ภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ขอรับเงิน
ช่วยเหลือได้น าเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่   

 การติดตามและประเมินประสิทธิผลของโครงการสามารถท าได้ยาก เนื่องจาก  
ไม่มีกลไกในการติดตามหรือประเมินผล ท าให้ภาครัฐไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้สิทธิ
รายบุคคลได้อย่างทั่วถึง 
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ภาพที่ 27 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านสวัสดิการประชาชน 

 
ที่มา: ปรับปรุงจากเอกสารประมวลสถิตดิ้านสังคมประจ าปี 2556 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์และส านกังานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
ส าหรับการแก้ไขต่ออุปสรรคและความท้าทายด้านสวัสดิการประชาชน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง รวมถึง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 

 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) – เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดัน 
ส่งเสริม และวางแผนการพัฒนาระบบราชการของประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
โดยการปรับปรุงระบบราชการและงานของรัฐที่มีอยู่เดิม รวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบ
งบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน  
ให้ดียิ่งขึ้น 

 กรมบัญชีกลาง – เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวาง
กรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการค าแนะน าปรึกษา  
ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และ 
การพัสดุภาครัฐ การด าเนินการเก่ียวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีการใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และ
การเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร 

 กรมการปกครอง – เป็นหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายและตรวจสอบถ่วงดุลในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ ขณะเดียวกัน กรมการปกครองยังมีบทบาทในการบริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนราษฎร (บัตรประจ าตัวประชาชน) โดยเฉพาะการจัดท าฐานข้อมูลกลาง (ฐานข้อมูล

ติดตามและประเมินประสิทธิผล
ของโครงการได้ยาก

ประชาชนอาจน าเงินช่วยเหลือ
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ผู้รับบริการเสียสิทธิ ในการรับ
ความช่วยเหลือต่าง  จากภาครัฐ

เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล

2

45

5 ความท้าทายหลักของการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของ
ภาครัฐกระจัดกระจาย

อยูห่ลายแห่ง

ต้องติดต่อหลายหน่วยงานด้วย
ตนเองเพื่อรับสวัสดิการ

31
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ทะเบียนราษฎร) เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการด้านข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวยังมีส่วนในการสนับสนุน 
การบูรณาการการบริหารราชการด้านการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย – เป็นหน่วยงานซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพ่ือประสานงานระหว่างภาครัฐบาล และองค์กรเศรษฐกิจ
หลักของภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินของประเทศ เช่นเดียวกับการด าเนินการ  
ตามนโยบายของภาครัฐ 

 

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ บริษัท เนชั่นเนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด  
ผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) รวมถึงหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสวัสดิการต่าง ๆ เช่น  
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น ยังเป็นกลุ่มหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในด้านดังกล่าว เช่นกัน 

 
ภาพที่ 28 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านสวัสดิการประชาชน 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสวัสดิการประชาชนของประเทศผู้น าของโลก

ในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการให้บริการผ่านช่องทางกายภาพ 
ทีห่น่วยงานผู้ให้บริการ (Conventional Social Service) ไปสู่ระดับระบบการให้บริการสังคมครบวงจร 
(One-stop Social Service) และระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก ( Integrated and 
Proactive Social Service) ดังภาพที ่29 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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บริการด้านสวัสดิการประชาชน
ในปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือเด็กยากจน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

การช่วยเหลือด้านการศ กษา

การช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย

ประกันสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กรมบัญชีกลาง

กรมการปกครอง

ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และบริษัท เนชั่นเนลไอทีเอ็มเอก็  ์จ ากัด 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

ผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)

หน่วยงานที่เป นเจ้าของสวัสดิการต่าง   เช่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป นต้น
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1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบการให้บริการสังคมครบวงจร ได้แก่ นอร์เวย์ ไอร์แลนด์ และเม็กซิโก 
 

 ระบบ Labour and Welfare Service ของประเทศนอร์เวย์ – รัฐบาลนอร์เวย์มีการจัดท า
ระบบบูรณาการข้อมูลจากงานบริการด้านการพัฒนาสังคมและด้านแรงงาน (Labour and 
Welfare Service Data Integration) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่แรงงานให้สามารถเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดผ่านจุดเดียว (One-stop center) ซึ่งคือ ระบบ Labour 
and Welfare Service 

 ระบบศูนย์กลาง Intero ของประเทศไอร์แลนด์ – ประชาชนชาวไอร์แลนด์นั้นสามารถขอรับ
การช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาล โดยรัฐบาลไอร์แลนด์อาศัยระบบการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน (Electronic Fund Transfer) ซึ่งมี
ลักษณะการบริการผ่านจุดเดียว หรือ One-stop Financial Welfare Services 

 เว็บไ ต์ Gob.mx ของประเทศเม็ก ิโก – รัฐบาลเม็กซิโกได้จัดท าระบบการให้บริการ 
ด้านสวัสดิการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ขึ้น (เว็บไซต์กลางของรัฐ ซึ่งมีการแยกการให้บริการ
ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ) โดยให้ประชาชนสามารถสืบค้นและลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบให้ 
 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
และบราซิล 

 

 โครงการ SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)  ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา – โครงการดังกล่าวเป็นโครงการการด าเนินงานเชิงรุกของรัฐบาลกลาง
สหรัฐอเมริกา โดยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูล และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ประชาชนควรได้รับ (Proactive Eligibility Verification) 
ซึ่ งการด าเนินการดังกล่าวช่วยเพ่ิมการเข้าถึงแก่ประชาชน ควบคู่ ไปกับการสร้าง 
ความตระหนักถึงสวัสดิการประชาชนที่ภาคประชาชนควรได้รับ 

 โครงการ NYC Access ของประเทศสหรัฐอเมริกา – เป็นการด าเนินงานบูรณาการข้อมูล
จาก 35 หน่วยงานบริการสังคมในสหรัฐอเมริกา และรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลกลาง 
เพ่ือการวิเคราะห์ อันจะช่วยสนับสนุนภาครัฐในการก าหนดสิทธิ์ และจัดเก็บข้อมูลสิทธิ์
รายบุคคล นอกจากนี้ ประชาชนที่ต้องการทราบถึงสิทธิ์ต่างๆ ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้
ตนเอง (One Citizen One Social Record) 

 โครงการ  Bolsa Familia and Bahia Citizen Assistance Service Centers (SAC) 
ของประเทศบรา ิล – รัฐบาลบราซิลได้มีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน  
ผ่านบัตร Bolsa Familia เช่น ให้ เงินช่วยเหลือเมื่อบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐและ 
จบการศึกษาระดับมัธยม ให้เงินช่วยเหลือเมื่อแม่เข้ารับการอบรบเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
และรับแจกนมและสารอาหารไปให้บุตร ฯลฯ ทั้งนี้ รัฐบาลบราซิลได้มีการบูรณาการข้อมูล
จาก 29 หน่วยงานที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือทั้งหมด (SAC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้
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ให้บริการค าปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ประชาชน ผ่านศูนย์บริการเคลื่อนที่โดยใช้
รถบรรทุก ‘Mobile SAC’ เข้าไปยังพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล 
 

ภาพที่ 29 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านสวัสดิการประชาชน 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ทั้งด้านการอ านวย 

ความสะดวกในการเข้าถึงงานบริการให้เป็นไปอย่างทั่วถึง จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับ
ประสิทธิภาพงานบริการ โดยภาพที่ 30 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล 
ด้านสวัสดิการประชาชน ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือ การพัฒนาระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการ
ในเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผล 

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ
การพัฒนาที่ 1: การให้บริการผ่านช่องทางกายภาพที่หน่วยงานผู้ให้บริการ ระดับการพัฒนาที่ 2: ระบบ
การให้บริการสังคมครบวงจร และระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการ 
ในเชิงรุก  

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การให้บริการผ่านช่องทางกายภาพที่หน่วยงานผู้ให้บริการ 
 

ในระดับแรกสุดของการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้านสวัสดิการประชาชน 
ประชาชนยังคงต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ เพ่ือค้นหาข้อมูลและ
ขอรับความช่วยเหลือหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยในบางครั้ง ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐอาจอยู่ใน
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รูปแบบของเงินสด ซึ่งส่งผลท าให้หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ยากต่อ
การติดตามและตรวจสอบการใช้สิทธิของประชาชน เช่นเดียวกับปริมาณงบประมาณท่ีเบิกจ่ายออกไป 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: ระบบการให้บริการสังคมครบวงจร 
 

ในระดับการพัฒนาที่สอง ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือ 
ทุกประเภท ผ่านทางศูนย์บริการที่มีระบบออนไลน์สนับสนุนหรือด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ 
นอกจากนี้ ประชาชนสามารถรับเงินช่วยเหลือแบบจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ท าให้ภาครัฐสามารถ
ติดตามและควบคุมการจ่ายเงินช่วยเหลือได้บางส่วน 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก 
 

ส าหรับการพัฒนาในระดับที่สาม ภาครัฐจะมีการบูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน
ท าให้สามารถก าหนดสิทธิ์รายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (One Citizen One Social Record) และ
สามารถให้บริการเชิงรุก เช่น ลงทะเบียนผู้รับสิทธิโดยอัตโนมัติหรือลงผ่านเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีระบบ
ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Registration) สามารถได้รับความช่วยเหลือโครงการต่างๆ 
ผ่านบัตรในลักษณะบัตรเดบิตที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐ ซึ่งท าให้สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 30 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านสวัสดิการประชาชน 

 

การก าหนดสิทธิ 
การเข้าถ งข้อมูลและ
คุณสมบัติการใช้สิทธิ 

การลงทะเบียน การรับสิทธิ และใช้สิทธิ 
การวัดผล 

ตรวจสอบสิทธิ 

 มีฐานข้อมูลเพื่อ
บูรณาการข้อมูลส่วน
บุคคลจากทุก
หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดสิทธ์ิ
รายบุคคลได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

 ระบบสามารถ
จ าแนกกลุ่ม
ประชาชนตามความ
ต้องการเพื่อ
วิเคราะห์และ
ก าหนดสิทธ์ิที่ควร
ได้รับรายบุคคล

 มีระบบจัดเก็บข้อมูล
สิทธ์ิทุกประเภทท่ี
ประชาชนได้รับ
รายบุคคล 

 มีระบบแจ้งข้อมูลการ
ได้รับสิทธ์ิแก่ประชาชน
รายบุคคลในเชิงรุก เช่น 
การส่งจดหมาย SMS 
หรือ อีเมล 

 มีระบบให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบสิทธิ์
ของตนเองได้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์

 มีระบบลงทะเบียนกลางส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กับการให้ความช่วยเหลือ และมีการ

กรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วอัตโนมัติ

เม่ือมีการลงทะเบียน 

 ระบบสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์ิ

ได้โดยอัตโนมัติตามสถานะของ

ประชาชน

 มีเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

เพื่อช่วยประชาชนตรวจสอบและ

ลงทะเบียนรับสิทธ์ิ 

 ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์

ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์

 มี Universal Debit Card ซึ่งสามารถระบุ
หมายเลข 13 หลักของประชาชนและระบุสิทธ์ิที่
ได้รับทั้งความช่วยเหลือในรูปแบบเงินสดและ
รูปแบบอื่นๆ

 สามารถใช้ Universal Debit Card เพื่อรับความ
ช่วยเหลือในรูปแบบต่าง  ๆณ ร้านค้าของผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้ามีเครื่องอ่านบัตรเพื่อ
ตรวจสิทธิ์และบันทึกการใช้สิทธิ์

 สามารถใช้ Universal Debit Card เพื่อรับความ
ช่วยเหลือในรูปแบบเงินสด ณ ธนาคารหรือ
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมีเครื่องอ่าน
บัตรเพื่อตรวจสิทธิ์และบันทึกการใช้สิทธิ์

 มีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกรายการการใช้
สิทธ์ิ ทั้งการใช้สิทธ์ิในรูปแบบเงินสดและรูปแบบ
อื่นๆ

 ระบบสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลและจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์การให้
ความช่วยเหลือและการ
ใช้ของผู้รับสิทธ์ิผ่าน 
Universal Debit Card 
เพื่อประเมินผลโครงการ
และสนับสนุนการจัดท า
นโยบายด้านการให้
ความช่วยเหลือของ
ภาครัฐ

 มีฐานข้อมูล
ประชาชนที่ใช้ในการ
ก าหนดสิทธ์ิ
รายบุคคลโดยแยก
ตามหน่วยงาน

 มีระบบส าหรับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐใช้ในการ
ตรวจสอบสิทธิ์ทุกชนิด
ส าหรับประชาชน
รายบุคคล

 มีระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใช้ใน

การช่วยประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับ

สิทธ์ิทุกชนิด และเช่ือมโยงกับระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน

 มีระบบจัดเก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้รับสิทธ์ิ ที่
สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนได้

 หน่วยงานสามารถให้ความช่วยเหลือโดยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับสิทธ์ิโดยตรง 

 ระบบสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลและจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือแก่ผู้รับสิทธิ์ได้
บางส่วน

 ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
เพื่อใช้ในการก าหนด
สิทธ์ิรายบุคคล

 ประชาชนต้องติดต่อ
หน่วยงานที่ถูกต้องเพื่อ
ขอข้อมูลและตรวจสอบ
สิทธ์ิผ่านช่องกายภาพ

 ประชาชนต้องติดต่อหน่วยงานที่
ถูกต้องเพื่อลงทะเบียนรับสิทธ์ิผ่าน
ช่องทางกายภาพ

 ประชาชนต้องติดต่อหน่วยงานที่ถูกต้องเพื่อรับ
ความช่วยเหลือในรูปแบบเงินสด (Cash 
Benefits)

 ติดตามและวิเคราะห์
การให้ความช่วยเหลือได้
ยาก

เป าประสงค์: การพัฒนาระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผล 

การให้บริการ
ผ่านช่องทางกายภาพที่
หน่วยงานผู้ให้บริการ

ระบบการให้บริการ
สังคมครบวงจร

ระบบการให้บริการ
สังคมแบบบูรณาการใน

เชิงรุก
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านสวัสดิการ
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้วยกัน 
2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคม 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางที่ท าให้รัฐบาลสามารถจ่ายเงินสวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง  
ถูกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ซ้ าซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการและประเมินผล
ประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ  
บัตรประชาชนเป็นสื่อกลางในการรับเงินช่วยเหลือ และสามารถน าไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ ก าหนด หรือ
น าไปใช้กับบริการต่างๆ ของภาครัฐ อาทิเช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบรักษาพยาบาล 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงหน่วยงานเจ้าของสวัสดิการต่างๆ เช่น กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ
ภายในปี 2560 โดยจะต้องด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐต่างๆ  
ให้ครบถ้วน เพ่ือให้ฐานข้อมูลกลางสามารถน าไปใช้ระบุตัวผู้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการและประเมินผลประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่างๆ 

 

2) โครงการระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบผูกการจ่ายเงิน และระบบโอนเงินกับบัตรประชาชน 
Smart Card เ พ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรเข้ากับระบบพร้อมเพย์  
(PromptPay) นอกจากนี้ ยังจะเป็นอีกช่องทางการสนับสนุนการน าเงินสวัสดิการที่ได้รับไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของรัฐบาล 

 
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคม

ธนาคารไทย20 ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2561 โดยจะต้อง
พัฒนาระบบการโอนเงิน และระบบรับคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และ
ด าเนินการพัฒนาระบบติดตามและสนับสนุนการน าเงินสวัสดิการที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
รฐับาลให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 

 
  

                                                           
20 เป็นหน่วยงานซ่ึงเกิดจากร่วมตัวกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อประสานงานระหว่างภาครัฐบาล และองค์กรเศรษฐกิจหลัก

ของภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินของประเทศ เช่นเดียวกับการด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐ 
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ภาพที่ 31 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสวัสดิการประชาชนรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 



 

 

 

72  

 

 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)| Tel. +66 (0) 2 612 6000 | Fax. +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 
 
การบูรณาการฐานข้อมูลตลาดแรงงานและจัดหาความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้  

ณ จุดเดียว รวมทั้งใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Data Analytics) ช่วยในการจับคู่งาน ให้ค าปรึกษา
ด้านอาชีพ แนะน าหลักสูตรการฝึกอบรม และพัฒนาคนตลอดชีวิตการท างาน รวมทั้งปรับสมดุล
ตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน
ล่วงหน้า  
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4.2 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน 
 
การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจรเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน

และผลักดันให้ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบ
ความส าเร็จในการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าโดยมีอัตราการว่างงานที่ต่ าราวร้อยละ 0.621 ซึ่งก่อให้เกิด
ผลดีทั่วทั้งสังคม โดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ที่ต้องพึงพาผู้อ่ืน รวมถึงการเพ่ิมก าลังซื้อ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานของไทยยังมีความท้าทายหลักทั้งในเชิง
ปริมาณ ซึ่งยังมีปัญหาการขาดแรงงานคนไทยอยู่อย่างต่อเนื่องและต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวมากขึ้นทุกปี22 
และเชิงคุณภาพ ซึ่งแรงงานไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ มีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงท างานใน
ระดับต่ า23 ท าให้ภาครัฐยังคงต้องมีหน้าที่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมี
ผลิตผลทั้งแง่คุณภาพและปริมาณ ดังแสดงในภาพที่ 32 

 
ภาพที่ 32 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

 
ที่มา: รวบรวมจากส านักบริหารแรงงานต่างด้าว และ The Conference Board Total Economy Database  

                                                           
21 ข้อมูลอัตราการวา่งงานจากส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
22 ปรับปรุงจากรายงานรายปีของส านกับริหารแรงงานต่างด้าว (Office of Foreign Workers Administration) 
23 ปรับปรุงจาก The Conference Board Total Economy Database 1950-2013 
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61.2
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23.7
14.3 12.7 12.7 12.1 9.8

ผลิตภาพแรงงานเ ลี่ยต่อชั่วโมงท างาน 2015 (US$)

ความท้าทายด้านแรงงานของประเทศไทย

เชิงปริมาณแรงงาน (Quantity) เชิงคุณภาพแรงงาน (Quality)

ถึงแม้อัตราการว่างงานของไทยต่ าถ ง 0.6% 
ในภาพรวมก็ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากขึ้นทุกปี

ผลิตภาพแรงงานเ ลี่ยต่อชั่วโมงท างานของไทยอยู่ในระดับต่ า เมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ โดยมีสาเหตุจากการขาดทักษะท่ีจ าเป นต่อการท างาน เป็นผลจาก
การที่มีวุฒิการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับงานท่ีท า

ที่มา: The Conference Board Economic Database ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว
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ประเทศไทยมีผลิตภาพแรงงานต่ า
กว่ามาเลเ ียถ ง 1 เท่าตัว
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ส าหรับการแก้ไขอุปสรรคและความท้าทายด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

 

 กรมการจัดหางาน – เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งมีบทบาทหน้าที่
หลักในการส่งเสริมการมีงานท าและคุ้มครองคนหางานของแรงงานในประเทศ โดยการ
วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน พร้อมทั้งรวบรวมจัดเก็บข้อมูล
ตลาดแรงงาน เพ่ือด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานท า ซึ่งจะ
ช่วยให้ประชากรมีงานท าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ตลอดจน
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งมี
บทบาทหน้าที่หลักในการก ากับดูแลการคุ้มครองแรงงาน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการ
คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน แรงงาน
สัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย 

 กรมพัฒนาฝ มือแรงงาน – เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งมีบทบาท
หน้าที่หลักในการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการอบรมและ 
ฝึกทักษะให้แก่แรงงานไทย ตลอดจนให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมและเสริมทักษะให้แก่
แรงงานที่สนใจ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งมี
บทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาและก าหนดนโยบาย รวมถึงแผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงแรงงาน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และการบริหาร
ราชการของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ยังมี
หน้าที่หลักในการก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารงานและการบริการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานของประเทศไทยยังรวมไป
ถึงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมการปกครอง ส านักงานประกันสังคม ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
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ภาพที่ 33 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานของประเทศ

ผู้น าของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากเพียงการจัดตั้งศูนย์บริการ
จัดหางานทางกายภาพ (Job Center) ไปสู่การบริหารแรงงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Labour 
Services) และไปสู่การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร ( Integrated Virtual Labour Market) 
ดังภาพที่ 34 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การบริหารแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ไอร์แลนด์ ทั้งนี้ รัฐบาล
ไอร์แลนด์ได้มีการจัดท าระบบจัดหางานให้แก่ผู้ว่างงานหรือผู้ด้อยโอกาส โดยภาครัฐจะให้  
ความสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาว่าจ้างผู้ว่างงานหรือผู้ด้อยโอกาส  
ในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาระบบบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจรภายใต้ชื่อโครงการ ‘New 
National Employment and Entitlement Service’ 

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร ได้แก่ ประเทศเยอรมนี อิตาลี 
และฝรั่งเศส 

 

 การจัดตั้ง Bundesagentur für Arbeit (Federal Employment Agency) ของ
ประเทศเยอรมนี – รัฐบาลเยอรมนีได้จัดตั้ง Bundesagentur für Arbeit (Federal 
Employment Agency) ขึ้น โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ก ากับดูแลระบบ ‘Virtual 
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บริการด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานในปัจจุบัน

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาฝ มือแรงงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงศ กษาธิการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย ์

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวิีตคนพิการแห่งชาติ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส านักงานประกันสังคม
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐนักเรียน นักศ กษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
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Labour Market’ ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการตลาดแรงงานของประเทศ เช่น การจับคู่ 
หางาน การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงาน และการปรับ
สมดุลตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ต าแหน่งงานจากกว่า 700 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายในประเทศเยอรมันและ
หน่วยงานต่างประเทศภายในทวีปยุโรป 

 ระบบ Sardina Labour Information System (SIL) ของประเทศอิตาลี – รัฐบาล
อิตาลีได้จัดท าระบบ SIL ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานเพ่ือสนับสนุน
การจัดท านโยบายแรงงานของภาครัฐ (Labor Market Analytics) ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว
ได้รับข้อมูลมาจากการบูรณาการหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

 ระบบ Pôle employ ของประเทศฝรั่งเศส – หน่วยงานภาครัฐฝรั่งเศส น าโดย 
French National Employment Agency ได้จัดท าระบบ Pôle employ ขึ้น โดยระบบ
ดังกล่าวเป็นระบบจับคู่งานระหว่างผู้ที่หางานและผู้ว่าจ้างเพ่ือแก้ปัญหาการว่างงาน  
ในประเทศ โดยอาศัยการวิเคราะห์ฝีมือแรงงานและความต้องการของผู้เ กี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย (Skill Gap Analysis & Job Matching) 

 
ภาพที่ 34 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ และส่งเสริมการร่วมมือกัน

ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย ทั้งในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยภาพที่ 35 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่
รัฐบาลดิจิทัลด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือ การบูรณาการแรงงานผ่าน 
มิติตลาดการว่าจ้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในจุดเดียว โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น 

เยอรมัน Bundesagentur für Arbeit (Federal Employment Agency)
มีระบบ ‘Virtual Labour Market’ ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการตลาดแรงงานของประเทศ เช่น การจับคู่หางาน การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ 
การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงาน และการปรับสมดุลตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลต าแหน่งงาน
จากกว่า 700 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายในประเทศเยอรมันและหน่วยงานต่างประเทศภายในทวีปยุโรป

ฝร่ังเศส French National Employment Agency 
(Pôle employ) 
มีระบบจับคู่งานระหว่างผู้ที่หางานและผู้ว่าจ้างเพื่อแก้ปัญหา
การว่างงานในประเทศ โดยมีการวิเคราะห์ฝีมือแรงงานและความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Skill Gap Analysis & Job 
Matching)

อิตาลี Sardina Labour Information System (SIL)
มีระบบวิเคราะห์สถานการณต์ลาดแรงงานเพื่อสนับสนุน
การจัดท านโยบายแรงงานของภาครัฐ (Labor Market 
Analytics) ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากการบูรณาการหนว่ยงาน
หลักท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

ไอร์แลนด์ Intreo 
มีการจัดหางานให้แก่ผู้ว่างงานหรือผู้ด้อยโอกาส โดยภาครัฐจะให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ว่าจา้งเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาว่าจ้างผูว้่างงาน
หรือผู้ด้อยโอกาส ในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาระบบบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจรภายใต้ช่ือโครงการ ‘New National Employment 
and Entitlement Service’

การบูรณาการ
ตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร

(Integrated Virtual 
Labour Market)

การบริหารแรงงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์
(Online Labour

Services)

ศูนย์บริการจัดหางาน
ทางกายภาพ

(Job Center)
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สามารถแบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1: ศูนย์บริการจัดหางานทาง
กายภาพ ระดับการพัฒนาที่  2: การบริหารแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ และระดับการพัฒนา 
ที่ 3: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: ศูนย์บริการจัดหางานทางกายภาพ 
 

ส าหรับระดับการพัฒนาแรก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานขึ้นมา เพ่ือ
จัดหางานจะช่วยจับคู่นายจ้างและผู้หางาน นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าวยังต้องสามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
อาชีพการงาน จัดอบรมทักษะ และบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานได้ ทั้งนี้ กระบวนการท างานของ
ศูนย์ยังพ่ึงพาการใช้เอกสารเป็นหลักและผู้ใช้บริการต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งจะแตกต่างจาก
การพัฒนาในระดับที่สองเป็นต้นไปที่เริ่มมีการน าเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลมาปรับใช้กับการ
ให้บริการ หรือการบริหารจัดการแล้ว 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบริหารแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานผ่านการพัฒนาระบบบริหารตลาดแรงงานจะยกระดับ 
การให้บริการด้านแรงงานสู่ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  ท าให้การจัดหางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
มีตัวเลือกในการพัฒนาทักษะที่หลากหลายผ่าน e-learning และสามารถลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ 
ด้านแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ยังไม่สามารถบูรณาการข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานได้ 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
 

ในระดับการพัฒนาที่สาม การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐคือการบูรณาการ
ฐานข้อมูลตลาดแรงงานและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ ณ จุดเดียว โดยน าการ
วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Data Analytics) ในการจับคู่หางาน การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ การฝึกอบรม
และพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการงาน และการปรับสมดุลตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพที่ 35 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

 

การจัดหางาน การพัฒนาฝ มือแรงงาน การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การวางแผนแรงงาน

 สามารถบูรณาการข้อมูลต าแหน่งงาน
ว่างจากระบบของภาคเอกชนเพื่อให้
ผู้สมัครสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งหมด
และสมัครผ่านช่องทางเดียว 

 ระบบสามารถค้นหาและแนะน า
ต าแหน่งงานที่เหมาะสมโดยพิจารณา
จาก คุณสมบัติและทักษะของผู้หางาน 
ผ่านการวิเคราะห์เชิงสถติิขัน้สูง

 ผู้ประกอบการสามารถค้นหาแรงงาน
ที่มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสม 
และสามารถติดตอ่ผู้หางานผ่าน
ช่องทางออนไลน์

 สามารถจัดเก็บข้อมลูผู้หางาน
รายบุคคล เช่น ข้อมูลพื้นฐาน 
ประสบการณ์ท างาน ทักษะ ฯลฯ

 ระบบสามารถวิเคราะห์และแนะน าทักษะที่
ผู้หางานควรเพิ่มพูนเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
สมัครและได้รับงาน

 ระบบสามารถแนะน าหลักสูตรการอบรม
เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาทักษะของ
ผู้หางาน

 สามารถปรับปรุงคุณสมบัติและทักษะของ
ผู้หางานได้ เมื่อผ่านหลักสูตรการอบรม
โดยการเชื่อมโยงกับระบบ e-Learning

 มีเครื่องมือให้ผู้หางานสามารถติดต่อและ
ขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการ
ร่างแผนพัฒนาทักษะและเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 สามารถติดตามสถานะเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานผ่านชอ่งทางออนไลน์ 

 ระบบสามารถแจ้งสิทธแิละสวัสดิการแรงงานให้
ผู้หางานทราบเมื่อมีการแจง้ขึน้ทะเบียนคนวา่งงาน

 สามารถเชื่อมโยงสิทธสิวัสดิการแรงงานเขา้สู่ระบบการ
ให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชงิรกุ 
(Integrated & Proactive Social Service) เพื่อ
รองรับการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินและรปูแบบ
อื่นๆ

 ระบบสามารถจัดเกบ็ข้อมลูและ
จัดท ารายงานการวเิคราะห์
อุปสงค์และอุปทานของ
ตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนการ
จัดท ามาตรการและนโยบาย
ภาครัฐ และการวางแผน
การอบรมและพัฒนาทกัษะ
บุคลากรของสถานศึกษา

 ระบบบูรณาการและวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการแรงงานจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อระบุและ
คาดการณ์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจบัุนและใน
อนาคต

 ผู้สมัครสามารถค้นหาต าแหน่งงานว่าง
และสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์
ด้วยตนเอง

 มีหลักสูตรการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อให้ผู้หางานสามารถพัฒนาทักษะได้
ด้วยตนเอง

 ระบบสามารถออกประกาศนียบัตรจาก
การอบรมออนไลน์ ซ่ึงสามารถใช้รับรอง
ในการสมัครงานได้

 สามารถร้องเรยีนเพื่อรบัการคุ้มครองสิทธิแรงงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์

 สามารถบริหารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนหรือการขอรบั
สิทธิได้ตั้งแต่การบันทกึเรื่องถงึการแกปั้ญหา

 สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิสวสัดิการแรงงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์

 ระบบสามารถจัดเกบ็ข้อมลูและ
จัดท ารายงานการวเิคราะห์อุป
สงค์ของตลาดแรงงานเฉพาะส่วน
ที่ผู้ประกอบการน ามาขึ้นระบบ

 สามารถสอบถามข้อมลูงานที่เปิดรบั
สมัครและขอรับบริการจดัหางานผ่าน
ศูนย์บริการจัดหางานของภาครฐั โดย
ศูนย์บริการมีข้อมูลเฉพาะงานบริการ
ในเขตพื้นที่ทีร่บัผิดชอบ

 สามารถติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพือ่
เข้ารับการพัฒนาทักษะ (Training)

 สามารถติดต่อศูนย์บริการแรงงานของภาครัฐเพื่อรบั
การคุ้มครองสิทธิแรงงานและลงทะเบียนเพือ่ใชส้ิทธิ
สวัสดิการแรงงาน

 วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของ
ตลาดแรงงานได้ยาก

เป าประสงค:์ บูรณาการแรงงานผ่านมิติตลาดการว่าจ้าง เพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในจุดเดียว

ศูนย์บริการจัดหางาน
ทางกายภาพ

การบริหารแรงงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์

การบูรณาการ
ตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) 
ด้วยกัน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านการจ้างงาน ข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ต่างๆ และนโยบายที่ส าคัญด้านแรงงาน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการจัดท าบริการ Mobile Application 
ที่สามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และระบบให้ริการข้อมูลการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทาน 
ของตลาดแรงงานได ้

 

ส าหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่ง
คาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2561 โดยจะต้องสร้างเกณฑ์ในการ
จับคู่อุปสงค์และอุปทานงาน โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และ
ด าเนินการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท ามาตรการ นโยบาย และแผนการต่างๆ 
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

2) โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Worker) 
 

ส่วนโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Worker) เป็นโครงการจัดท า 
Website ส าหรับนายจ้างและผู้สนใจสมัครงาน เพ่ือเข้าลงทะเบียนใช้บริการ และการพัฒนา Mobile 
Application เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคน ค้นหางาน และแชร์งานผ่านแอปพลิเคชันได้ รวมไปถึง 
มีการให้บริการตลาดแรงงานออนไลน์ ส าหรับคนพิการ และขยายไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุ 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2561 เช่นเดียวกัน  
โดยเริ่มต้นจากการรวมศูนย์ข้อมูลการจ้างงานและการประกันการว่างงานเข้าด้วยกัน และเปิดใช้งาน
เว็บไซต์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และขยายการบริการไปสู่กลุ่มแรงงานคนพิการ และแรงงาน 
กลุ่มผู้สูงอายุให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 
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ภาพที่ 36 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ จัดท าศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านการจ้างงาน ข้อมูลการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนต่างๆ และนโยบายที่ส าคัญด้านแรงงาน นอกจากนี้ ยัง
รวมไปถึงการจัดท าบริการ Mobile Application ที่สามารถตรวจสอบสิทธิประกนัสังคม และระบบให้ริการ
ข้อมูลการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานได้

1) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs 
Smart Worker)

จัดท า Website ส าหรับนายจ้างและผู้สนใจสมัครงาน เพื่อเข้าลงทะเบียนใชบ้ริการ และการพัฒนา Mobile 
Application เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคน ค้นหางาน และแชร์งานผ่านแอปพลิเคชันได้ รวมไปถึงมีการ
ให้บริการตลาดแรงงานออนไลน์ ส าหรับคนพิการ และขยายไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุ

1) กรมการจัดหางาน
2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2560 2561 2562 2563 2564

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Worker)

สร้างเกณ ์ในการจับคู่อุปสงค์และ
อุปทานงาน โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ

รวมศูนย์ข้อมูลการจ้างงานและการ
ประกันการว่างงานเข้าด้วยกัน และ

เป ดใช้งานเว็บไ ต์

ขยายการบริการไปสู่กลุ่มแรงงานคน
พิการ และแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ

จัดท าระบบบูรณาการและวิเคราะห์
ข้อมูล Demand และ Supply เพื่อ

น าไปใช้ในการจัดท ามาตรการ นโยบาย 
และแผนการต่าง 



 

 

 

 81 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) | T +66 (0) 2 612 6000 | F +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 



 

 

 

82  

 

 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)| Tel. +66 (0) 2 612 6000 | Fax. +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการศึกษา 
 
การบูรณาการฐานข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้สอน พร้อมทั้งยกระดับการบริการผ่านการรวม

ศูนย์ข้อมูลและบริการด้านการศึกษาของประเทศเข้าไว้ ณ จุดเดียว (e-Education Hub) โดยหน่วยงาน
ภาครัฐด้านการศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ทั้งในและนอกระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งด าเนินการ
จัดท าบริการ เช่น บริการการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ (Massive Open Online Course: 
MOOCs) และจัดท าระบบอ านวยความสะดวก อาทิ ธนาคารหน่วยกิต ระบบโอนย้ายหน่วยกิต ฯลฯ 
เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
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4.3 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการศ กษา 
 

แม้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานใต้สังกัดจะด าเนินการพัฒนาและให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ แก่กลุ่มผู้รับบริการส าคัญ อันได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ 
บุคลากรด้านการศึกษา อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนข้าราชการและผู้บริหารของหน่วยงาน  
ด้านการศึกษาของประเทศ ฯลฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ อย่างไรก็ดี กลับพบว่าการขับเคลื่อน
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาของประเทศไทยยังคงประสบกับความท้าทายอยู่ระดับหนึ่ง 

 

ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแบ่งปัญหาที่เป็นเสมือนอุปสรรค
และความท้ายทายต่อการขับเคลื่ อนฐบาลดิจิทัลด้ านการศึกษาของประเทศไทยออกเป็น  
6 กลุ่มปัญหาหลัก ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 31 ปัญหาย่อย และก าหนดให้เป็นวาระปฏิรูปด้านการศึกษา
ของประเทศ ดังสรุปไว้ในภาพที่ 37 

 

ภาพที่ 37 วาระปฏิรูปด้านการศ กษาของประเทศไทย 

 
ที่มา: ปรับปรุงจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ส าหรับประเด็นอุปสรรคและความท้าทายที่ส าคัญที่คาดหมายว่าจะส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาระบบการศึกษาไทยและการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาของประเทศ ได้แก่ 
 

ความท้ายทายด้านคุณภาพของระบบการศึกษาทั้งระบบ 
 

WEF (World Economic Forum) ด าเนินการจัดอันดับในประเด็นคุณภาพของระบบการศึกษา 
(Quality of the Education System) ไว้และเผยแพร่ในรายงาน Global Competitiveness Report  
โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้อยู่ในอันดับที่ 67 ของโลก (ผลการจัดอันดับในปี 2559 โดยมีอันดับ

หลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน

การผลิตและพัฒนาครู
การประเมิน การประกัน
คุณภาพ และการพัฒนา

มาตรฐานการศ กษา

การผลิตพัฒนาก าลังคน และ
คุณภาพงานวิจัย

ICT เพ่ือการศ กษา การบริหารจัดการ

1) เด็กมีความเครียดสูง
2) จ านวนช่ัวโมงเรียนสูง
3) เด็กไม่มีความสุขกับการ

เรียน
4) ผลสัมฤทธ์ิต่ า
5) ขาดระเบียบวินัย
6) เนื้อหาไม่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง

7) กระบวนการสอนไม่
สามารถดึงศักยภาพเด็ก
ได้อย่างเต็มที่

8) มาตรฐานในการสอนภา
อังกฤษ

9) ครูขาดความเช่ียวชาญ 
และขาดเทคนิคการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ

10) ครูกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง โรงเรียนใหญ่ 
และ ขาดแคลนครูสาขา
เฉพาะ

11) ภาระงานมากเนื่องจาก
มีการปฏิบัติงานท่ีไม่
เกี่ยวกับการสอน ท าให้
ไม่มีโอกาสหรือเวลา
อบรมพัฒนาตนเอง

12) ครูขาดขวัญก าลังใจ 
เนื่องจากขาด
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
และมีปัญหาหนี้สิน

13) การประเมินครูไม่มีการ
น าผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรียนในการพิจารณา
เลื่อนวิทยฐานะครู

14) การเลื่อนช้ัน ระบบ
การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับช่วงช้ันขาด
ประสิทธิภาพ

15) การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของผู้เรียนไม่ตอบโจทย์
ทักษะความรู้และ
สมรรถนะที่แท้จริง

16) การประเมิน
สถานศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพ

17) ขาดก าลังแรงงานสาย
วิชาชีพ

18) มาตรฐานฝีมือยังไม่เป็น
ที่ยอมรับจากสถาน
ประกอบการ

19) การผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาท่ีไม่เป็นไป
ตามความต้องการของ
ประเทศ ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ

20) งานวิจัยไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง

21) โครงสร้างพื้นฐานไม่
ท่ัวถึง

22) มีการสร้างทับซ้อน
23) ระบบโครงสร้างขาด

ความเสถียรภาพ
24) ระบบฐานข้อมูลขาด

การบรูณาการ
25) ข้อมูลต่างๆ ไม่ทันสมัย
26) ไม่ได้น าข้อมูลในระบบ

มาใช้ช่วยในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย

27) ระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระ องค์
ความรู้มีความ
หลากหลายในการ
จัดเก็บ แต่ไม่มีการ
เผยแพร่ และน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
เท่าที่ควร

28) ระบบงบประมาณที่ไม่
สอดคล้องต่อการ
ด าเนินงาน ใช้
งบประมาณในด้านที่ไม่
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ผู้เรียน

29) การก ากับดูแลขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มี
หน่วยงานก ากับใน
ภูมิภาค

30) ขาดการบูรณาการ ท า
ให้การด าเนินงาน
ระหว่างองค์กรใน
กระทรวงขาด
ประสิทธิภาพ

31) การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจไปในระดับ
ต่างๆ ไม่เหมาะสม ท า
ให้ขาดธรรมาภิบาล
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เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากอันดับในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 74 ของโลก) โดยเป็นรองหลายประเทศในอาเซียน
ด้วยกันทั้งสิงคโปร์ (อันดับที่ 2 ของโลก) มาเลเซีย (อันดับที่ 12 ของโลก) บรูไน (อันดับที่ 36 ของโลก) 
อินโดนีเซีย (อันดับที่ 39 ของโลก) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 44 ของโลก) และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (อันดับที่ 54 ของโลก) 

 

ทั้งนี้  ผลการจัดอันดับของหน่วยงาน IMD (International Institute for Management 
Development) ก็สอดคล้องและคล้ายกับผลจาก WEF ข้างต้น กล่าวคือ ในปี  2559 อันดับ 
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 52 ของโลก  
(จากการจัดอันดับ 61 ประเทศกลุ่มตัวอย่าง) อันดับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าในหลายประเด็น ได้แก่ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และ 
การบริการการศึกษาไม่ตอบสนองความจ าเป็นของภาคธุรกิจ 

 

อุปสรรคจากการขาดบุคลากรทางการศึกษา (ครู-อาจารย์) 
 

UNESCO Institute for Statistics (UIS) มีการรวบรวมข้อมูลสถิติในมิติด้านสังคมเอาไว้  
โดยข้อมูลตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจคือสัดส่วนจ านวนเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นต้นต่อจ านวนครู-
อาจารย์ (Pupil-teacher ratio in Primary Education) โดยพบว่าตัวเลขสถิติดังกล่าวของไทยอยู่ที่ 
15.84 คน หรือกล่าวคือมีจ านวนนักเรียน 15.84 คน ต่อครู อาจารย์ 1 อัตรา 

 

แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะถือว่าต่ า 24 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอาเซียนซึ่ งอยู่ที่   
22.76 คน หรือค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ 17.08 คน แต่สัดส่วนจ านวนเด็กนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นต้นต่อจ านวนครู-อาจารย์ของประเทศไทยยังคงสูงกว่าประเทศบรูไน และมาเลเซีย 

 

นอกจากนี้ ปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู อาจารย์ ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในวงกว้าง โดยเฉพาะกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนอยู่น้อย แต่ต้องจัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นปี
อันส่งผลท าให้จ านวนครูที่รับผิดชอบในการสอนหนังสือไม่เพียงพอ (ไม่ครบชั้น) (จากข้อมูลของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปัญหาจ านวนครูไม่ครบชั้นในปี 2558 มีมากถึง 26,607 อัตรา) 

 

ความท้าทายในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 
 

จากการจัดอันดับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของ Education First (EF)  
ผ่านการประเมินด้วยคะแนนดัชนี EF English Proficiency Index (ดัชนี EF EPI) ที่ EF จัดท าขึ้น พบว่า 
อันดับของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 62 ของโลก จาก 70 ประเทศกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประเทศท่ีไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (อันดับดังกล่าวขยับลงมาจากในปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 48 ของโลก)  
โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบอันดับกับเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียเท่านั้น พบว่า อันดับของประเทศไทย
ถือได้ว่าอยู่ ในเกณฑ์ต่ ามาก (Very Low Proficiency Bands) โดยมีคะแนนและอันดับดัชนีดังกล่าว 
ที่ใกล้เคียงกับประเทศศรีลังกา คาซัคสถาน มองโกเลีย และกัมพูชา 

                                                           
24 ข้อมูลสถิติดังกล่าวยิ่งมีค่าสูง ยิ่งแสดงถงึนัยความไม่พอเพียงของจ านวนครู อาจารย์ในระบบการศึกษา 
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ขณะเดียวกัน ผลจากการสอบของตัวแทนนักเรียนไทยในโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)25 ซึ่ งเป็นการจัดสอบในวิชาที่ เกี่ยวข้องกับทักษะการคิด
วิเคราะห์ อันได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง 2558  
ผลคะแนนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจากเดิม โดยในปี พ.ศ. 2558 ผลคะแนนเฉลี่ยของไทยมีค่า
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) ค่อนข้างมาก และมีนัยส าคัญ 

 

ผลการจัดอันดับทั้งสองข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนไทย  
ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกประการ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาระบบการศึกษาและ 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา 

 

อุปสรรคอื่นๆ ที่อาจมีนัยส าคัญต่อไปในอนาคต 
 

นอกเหนือจากประเด็นอุปสรรคข้างต้นที่กล่าวมาก่อนหน้า ยังมีประเด็นอุปสรรคอ่ืนๆ  
ที่คณะผู้วิจัยมองว่าอาจมีนัยส าคัญต่อไปในอนาคต อันได้แก่ 

 

 ภาครัฐยังขาดระบบบูรณาการด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การเพ่ิมและพัฒนาทักษะอาชีพครูแก่บุคลากรครูและอาจารย์ในประเทศ 

 ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นักเรียนต้องออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร หรือหลุดออกไปจากระบบ

การศึกษาก่อนจบการศึกษาภาคบังคับเป็นจ านวนมาก (ราวร้อยละ 25) 
 นักเรียนเรียนจ านวนชั่วโมงเยอะอันดับต้นๆ ของโลก แต่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  

ขาดทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริง และขาดการปลูกฝังคุณธรรม 
 นักศึกษาจบใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์การท างานในเชิงปฏิบัติ  
 การบรูณาการทางความคิดของนักเรียน นักศึกษาไทยยังถูกตีกรอบ จ ากัดอยู่ในรูปแบบเดิมๆ 
 ขาดระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงประชากรนอกระบบการศึกษาที่จ าเป็นต้องได้รับ

การช่วยเหลือ และพัฒนาความรู้ 
 ขาดอิสระในการปรับใช้หลักสูตร 
 ปัญหาระบบการทดสอบและประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน

ส่วนกลาง 
 

  

                                                           
25 โครงการประเมินผลการเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ด าเนินการทุกๆ 3 ปี เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้

ของนักเรียนและการด าเนินนโยบายการศึกษาของรัฐบาลประเทศที่เข้าร่วมโครงการ (ในปี 2558 มีประเทศเข้าร่วมการประเมิน PISA 72 
ประเทศ เขตเศรษฐกิจ) โดยด าเนินการจัดประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงการคิดวิเคราะห์ ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading Literacy) มิติการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และมิติการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
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ภาพที่ 38 อุปสรรคและความท้าทายในระบบการศ กษาไทย 

 
หมายเหตุ :   การประเมิน EF English Proficiency Index ประเมินจากการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ของผู้ทดสอบทั่วโลก และถกู
จัดอันดับโดยการประเมินโดย EF โดยขอ้มูลดังกล่าวเป็นผลจากการประเมินของผู้ทดสอบในปีก่อนหน้าที่ผลน าเสนอ 
ที่มา: รวบรวมจาก WEF, IMD, EF, กระทรวงศึกษาธกิาร และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 
ส าหรับการแก้ไขต่ออุปสรรคและความท้าทายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถือ

เป็นหน่วยงานรัฐด้านการศึกษาที่มีบทบาท หน้าที่ และพันธกิจหลักในการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศไปสู่สากล พร้อมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค โดย
หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกระทรวง คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้
ทันสมัย  

 

โดยหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ด าเนินการและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาด้วยเช่นกัน ได้แก่ 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศ กษาธิการ (สป.ศธ.) – เป็นหน่วยงานซึ่งมีบทบาทในการพัฒนา
ระบบบริหารราชการต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบ
บริหารงานด้านเอกสาร ระบบบริหารจัดการข้อมูลของกระทรวง ฯลฯ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ ดูแลจัดสรรงบประมาณและตรวจสอบประเมินการด าเนินงานของ
หน่วยงานในกระทรวง นอกจากนี้ สป.ศธ. ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทาทในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

 ส านักงานคณะกรรมการการศ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) – เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ ตั้งแต่การจัดท าหลักสูตร /

ระบบการศ กษายังต้องการการปรับปรุงคุณภาพ

World Economic Forum (WEF) จัดอันดับไทยในประเด็น
คุณ ภา พข อง ร ะบ บก า ร ศึ กษ า  (Quality of the Education 
System) ไว้ที่อันดับ 67 ของโลก (ปี 2559) โดยเป็นรองประเทศใน
อาเซียนด้วยกันหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว

การศ กษาขั้นพ้ืนฐานของไทยยังมีเกณ ์มาตรฐานที่ต่ า

ผลการจัดอันดับของ IMD ในปี  2559 ช้ี ให้ เห็นว่ า  การศึ กษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยยังมีเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่สูงมาก (อันดับ 52 
จากการจัดอันดับ 61 ประเทศทั่ ว โลก )  โดยเกณฑ์ที่ ต่ า  ได้แก่ 
ความสามา รถด้ านภาษา อั งกฤษ  การสอนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ 
การจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และการบริการการศึกษา
ไม่ตอบสนองความจ าเป็นของภาคธุรกิจ

จ านวนครูไม่ครบชั้นป มากกว่า 26,607 อัตรา

ตัวอย่างสาเหตุที่ท าให้โรงเรียน สถานศึกษาไม่สามารถจัดครู
สอนครบทุก ช้ันปี  เ ช่น โรงเรี ยนมีขนาดเล็กมีนักเรี ยน
ไม่ ถึ ง  2 0  คน  แต่ ท ากา ร เ รี ยนการสอนครบทุ ก ช้ันปี 
(ป. 1- ม.3) ท าให้ไม่มีครูเพียงพอ

ใน ปี  2558  ก า ร จั ด อั นดั บ
ประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักของ EF แสดง
ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ค น ไ ท ย พู ด
ภาษาอังกฤษได้อยู่ในอันดับ 
62  ของโลกจากการจัดอันดับ 
7 0  ป ร ะ เ ท ศ ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
(อันดับในปี 2557 อยู่ที่  48 
ของโลก)

ความรู้ภาษาอังก ษของคนไทยอยู่ในอันดับที่ต่ าลงอย่างมาก

คะแนนการคิดวิเคราะห์ (PISA) ของไทยอยู่อันดับ
ที่ไม่ดีนัก
ผลคะแนนการสอบ Programme for International Student Assessment 
(PISA) ของเด็กนักเรียนไทยในทั้งสามวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
การอ่าน) ในช่วงปี 2543 ถึง 2558 มีแนวโน้มลดลงจากเดิม โดยในปี 2558 
ผลคะแนนเฉลี่ยของไทยมีค่าต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD 
ค่อนข้างมาก และมีนัยส าคัญ
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บทเรียน/แบบทดสอบในสาขาวิชาที่จัดอยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การก ากับดูแลสถานศึกษาบางส่วน (สถานศึกษาที่อยู่ใต้ก ากับของ สพฐ.) 
ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศ กษา (สกอ.) – เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ พร้อมไปกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
และวิทยาลัยชุมชนในประเทศ นอกจากนี้ สกอ. ยังมีหน้าที่ประสานและส่งเสริมการพัฒนา
ระบบและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศ กษา (สอศ.) – เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและก ากับดูแล
การอาชีวศึกษาของประเทศ โดยจัดท าแผนการพัฒนา รวมถึงมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา การจัดท าระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการบริหารจัดการ และการบริการของ สอศ. 
และกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้องกับการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) – เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศ โดยนอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในทั้งสาม
สาขาวิชาแล้ว ยังมีบทบาทในการพัฒนาและฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย 

 หน่วยงานอ่ืน  เช่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
ส านักงานบริหารคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) คุรุสภา ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) องค์การค้าของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 

 

ส่วนหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนสนับสนุน หรือเสนอแนะทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ด้านการศึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาของไทย อันได้แก่ 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – สนับสนุนและเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ เพ่ือให้สามารถมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย – สนับสนุนและส่งเสริมในด้านข้อมูลทะเบียนราษฎร์  
(เลขบัตรประชาชน 13 หลัก) ซึ่งจะช่วยในการบริหารจัดการจ านวนเด็กนักเรียนในระบบ
การศึกษาในแต่ละระดับชั้นได ้

 ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สนับสนุนและแบ่งปันองค์ความรู้ 
(Knowledge and Know-How) และทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร/บทเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ 
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 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – สนับสนุนในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
การให้บริการดิจิทัลที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาคการศึกษา
ต่างๆ 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ – สนับสนุนในด้านของการก าหนดมาตรฐาน ทักษะ และคุณวุฒิวิชาชีพ
ของผู้เรียนที่ควรมีหรือได้รับการศึกษา/ฝึกอบรม เพ่ือให้เป็นแรงงานที่มีทักษะที่เหมาะสมต่อ
การท างานในชีวิตจริง 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศ – เป็นตัวแทนภาคธุรกิจ
เอกชน ที่สามารถสนับสนุนและชี้แนะแนวทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศ เพ่ือให้สามารถ  
มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 หน่วยงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและ  
การกี า กระทรวงกลาโหม ฯลฯ 

 
ภาพที่ 39 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการศ กษา 

 
  

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รส

 าค
ัญ

นักเรียน นักศ กษา ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศ กษา
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บริ
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ื่น 

นักวิจัย ภาคธุรกิจ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
คอนเทนท์ และบริการ

ครอบครัว

หน
่วย

งา
นห

ลัก
หน

่วย
งา

นส
นับ

สน
นุ

กระทรวงศ กษาธิการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง เช่น 

ส านักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

ส านักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

บริการด้านการศ กษา
ในปัจจุบัน

ระบบ GPA

ระบบสารสนเทศ
นักเรียน นักศ กษา ระบบ e-Office

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บุคลากรทางการศ กษา

ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบการวางแผน
เพื่อการศ กษาต่อระดับอุดมศ กษา

ระบบบริการหนงัสือเรยีน
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน

ระบบอบรม
ครูออนไลน์

ระบบทดลอง
การสอบออนไลน์

ศูนย์ IPST Learning Space

ส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สพฐ.

สกอ.

สอศ.

กศน.

คุรุสภา

สสวท.

สกสค.
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ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาของประเทศผู้น าของโลกในการ
พัฒนาด้านดังกล่าว พบว่าประเทศออสเตรเลียถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ภาครัฐด้านการศึกษาสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยตัวอย่างการพัฒนาที่ส าคัญของออสเตรเลียคือ  
การจัดท าเว็บไซต์กลางที่บูรณาการข้อมูลและบริการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ ณ จุดเดียว  
ในลักษณะของ e-Education Hub เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสามารถเข้ามารับบริการ
ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นชื่อว่า Digital Technologies Hub (ภาพท่ี 40) 

 

Digital Technologies Hub (www.digitaltechnologieshub.edu.au) เป็นเว็บไซต์รวบรวม
ข้อมูลด้านการศึกษาต่างๆ อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอน แผนการสอนและแนวทางการพัฒนา 
การเรียนการสอน แบบฝึกหัด แบบประเมิน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาทักษะและความรู้ของเด็ก  
เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลแก่ทั้งครู อาจารย์ เด็กนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
และน ามาปรับใช้หรือปฏิบัติ โดยอาศัยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานและเว็บไซต์ต่างๆ ภายใต้  
การด าเนินงานของหน่วยงาน Education Services Australia (ESA) อันได้แก ่

 

 National Assessment Program (NAP) เป็นโครงการเพ่ือจัดท าแบบประเมินวัด 
ระดับทักษะเด็กนักเรียน และด าเนินการสอบประเมินวัดทักษะดังกล่าวในแต่ละปี  
โดยผลการประเมินจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ NAP เพ่ือให้ครู อาจารย์ และนักเรียน 
สามารถประเมินทักษะของตน พร้อมกับเตรียมการส าหรับการเพ่ิมทักษะดังกล่าว 

 Australian Curriculum เป็นเว็บไซต์รวบรวมและค้นหาข้อมูลหลักสูตรการ เรียน 
การสอนของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือให้โรงเรียน สถาบันการศึ กษา และ 
ครู อาจารย์ สามารถเข้าไปสืบค้น เพ่ือน ามาปรับใช้หรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 Scootle เป็นเว็บไซต์วางแผน และวิเคราะห์แผนการสอนหรือหลักสูตรการสอน เพ่ือให้
ครู อาจารย์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทดลองจัดท า และสามารถน าหลักสูตรหรือแผนการ
สอนดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบ Scootle Community 

 เว็บไซต์และการด าเนินการอ่ืนๆ ภายใต้ ESA และ Digital Technologies Hubs อาทิ 
National Digital Learning Resources Network, Improve, Language Learning 
Space, myfuture, myskills ฯลฯ 
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ภาพที่ 40 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการศ กษา 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Digital Technologies Hub (www.digitaltechnologieshub.edu.au) 

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

Digital Technologies Hub เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่างๆ อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอน แผนการสอนและแนวทาง
การพัฒนาการเรียนการสอน แบบฝึกหัด แบบประเมิน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาทักษะและความรู้ของเด็ก เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแกท่ั้งครู 
อาจารย์ เด็กนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองสามารถสืบค้นขอ้มูลต่างๆ และน ามาปรับใช้ หรือปฏิบัติ โดยอาศัยการเช่ือมโยงกับหน่วยงานและเว็บไซต์
ต่างๆ ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงาน Education Services Australia (ESA)

Scootle เป็นเว็บไซต์วางแผน และวิเคราะห์แผนการสอนหรือหลกัสูตรการสอน เพื่อให้ครู 
อาจารย์ สถาบันการศกึษาต่างๆ ทดลองจัดท า และสามารถน าหลกัสูตรหรือแผนการสอน
ดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบ Scootle Community

Australian Curriculum เป็นเว็บไซต์รวบรวมและค้นหาข้อมูลหลกัสูตรการเรยีนการสอน
ของสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ เพ่ือให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา และครู อาจารย์ 
สามารถเข้าไปสืบค้น เพื่อน ามาปรับใช้หรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

National Assessment Program (NAP) เป็นโครงการเพื่อจัดท าแบบประเมินวัดระดับ
ทักษะเด็กนักเรียน และด าเนินการสอบประเมินวัดทักษะดังกล่าวในแต่ละปี โดยผล
การประเมินจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ NAP เพื่อให้ครู อาจารย์ และนักเรียน สามารถ
ประเมินทักษะของตน พร้อมกับเตรียมการส าหรับการเพ่ิมทักษะดังกล่าว

& Students

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• Australia Department of Education and Training

• Education Services Australia

• Australian Curriculum, Assessment and Reporting 

Authority (acara)

การด าเนินการอื่น  ภายใต้ ESA และ Digital Technologies Hub
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ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ให้เกิดการบูรณาการ
ของข้อมูล เกิดการเชื่อมโยงของบริการ และยกระดับการบริหารจัดการเดิม เป็นปัจจัยส าคัญในการ  
มุ่งไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยภาพที่ 41 แสดงกรอบแนวคิด 
ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือ การเพิ่มโอกาสการเข้าถ ง
การศ กษาและการยกระดับการบริการด้านการศ กษา  

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ
การพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการศึกษา ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการ
ข้อมูลตลอดห่วงโซ่การศึกษากับหน่วยงานทุกฝ่าย และระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับบริการ 
ด้านการศึกษาท้ังระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการ ณ จุดเดียว  

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการศ กษา 
 

เพ่ือมุ่งสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา ในล าดับแรก มีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการศึกษา เพ่ือเสริมพ้ืนฐานด้านดิจิทัลให้เกิดความมั่นคง ทั้งกับ
การให้บริการด้านการศึกษา และการบริหารจัดการต่างๆ ในระบบการศึกษา ของหน่วยงานใต้สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

 

โดยเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านการให้บริการแก่ผู้เรียน หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. สช. กคศ. รวมถึง สสวท. ควรมีการ
ให้บริการสื่อการเรียนการสอนและคลังข้อมูล บทเรียน ข้อสอบออนไลน์ รวมถึงบริการอ่ืนๆ ที่คล้ายคลึง
และเกี่ยวข้องแก่ผู้เรียนในทุกระดับชั้น เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบบริการที่ช่วยเพ่ิมโอกาสทาง  
การเรียนรู้ เช่น การจัดท าระบบการเรียนการสอนทางไกล (ไม่ว่าจะผ่านระบบดาวเทียม หรื อระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์) ขณะเดียวกัน การจัดให้มีการให้บริการด้านข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ออนไลน์ ตลอดจนเทคนิค หรือแนวทางเพ่ิมทักษะการสอนใก้แก่ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพครู อาจารย์ ก็เป็นการพัฒนาภาครัฐด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลในด้านการให้บริการแก่ผู้สอน 

 

ส่วนในการพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวม ในระดับนี้ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับ
การบริการด้านการศึกษา การสนับสนุนการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะผู้สอน 
ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ ในระบบการศึกษา และส าหรับการบริหารจัดการภายใน
กระทรวง เพ่ือที่จะเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้สอนในฐานข้อมูลกลางของกระทรวง เพ่ือเป็นการสร้างจุดศูนย์กลางของข้อมูล
ที่จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อ อาทิ การวางแผนและนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา 

 

ทั้งนี้ ทั้งการพัฒนาระบบการศึกษา และการยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร 
(กระทรวงศึกษาธิการ) ที่กล่าวมาข้างต้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
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หน่วยงานภายใต้สังกัด และหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล เช่น 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลตลอดห่วงโ ่การศ กษากับหน่วยงานทุกฝ่าย 
 

ในระดับที่สอง หน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่เพียงแต่จะต้องบูรณาการและ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้ากันกับหน่วยงานอ่ืนภายในกระทรวง แต่ยังต้องบูรณาการข้อมูลเข้ากับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการให้บริการ ตลอดจน
การบริหารจัดการ ให้เกิดตลอดห่วงโซ่การศึกษาของผู้เรียน ทั้งนี้ การสร้างระบบการเรียนร่วมระหว่าง
สถานศึกษาต่างๆ ในทุกระดับชั้น โดยมีระบบเชื่อมโยงหน่วยกิตระหว่างสถานศึกษา มีระบบการเรียน
การสอนทางไกล การเรียนการสอนที่บ้านที่สามารถน ามาประมวลและผนวกเข้ากับการประเมินผล 
การเรียนและหน่วยกิตการเรียนตามปกติ (การเข้าเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามปกติทั่วไป) และ
การมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ (ระบบ Thai MOOCs) จะช่วยขยายขอบเขต
การศึกษาแก่ผู้เรียน ซึ่งไม่จ ากัดแต่เฉพาะการเรียน ณ ที่แห่งเดียว อันจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลในการให้บริการแก่ผู้เรียนของภาครัฐไทย ขณะเดียวกัน การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้สอนสามารถรับทราบและประเมินตัวผู้เรียนได้ และสามารถปรับปรุงเทคนิคหรือแนวทาง 
การสอนของตน ยังเป็นการด าเนินการอีกด้านหนึ่ง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านการ
ให้บริการแก่ผู้สอน 

 

ส่วนในการพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวม ในระดับนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา โดยผนวกประเด็น Social and Emotion Learning หรือประเด็น 21st Century Skills 
เข้าไป เพ่ือให้หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบันมีความสอดคล้อง และมีความทันสมัยกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปของการพัฒนาหลักสูตรการสอนของยุคดิจิทัล ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐด้าน
การศึกษา ยังจ าเป็นต้องจัดท าระบบประเมินความรู้และทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน และผู้สอน รวมถึง
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการสามารถประเมินสถานะ 
ปัญหา และความท้าทายในการวางแผนเพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของระบบ
การศึกษาของประเทศต่อไปในระยะยาว และส าหรับการบริหารจัดการภายในกระทรวง ควรมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลภายในเข้ากับหน่วยงานด้านการศึกษาอ่ืนๆ อาทิ หน่วยงานมหาดไทย และหน่วยงานด้านแรงงาน 
เพ่ือติดตามผู้เรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับและผู้เรียนที่อยู่นอกระบบโดยสมบูรณ์ 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับบริการด้านการศ กษาทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยง
ข้อมูลและบริการ ณ จุดเดียว 

 

ในระดับสุดท้าย เพ่ือเป็นการยกระดับบริการด้านการศึกษาทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล
และบริการ ณ จุดเดียว กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องน าข้อมูลและบริการที่ได้มี
การบูรณาการแล้วมาท าให้ เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิผลแก่ผู้ เรียนและผู้สอน และเกิดการ 
บริหารจัดการระบบการศึกษา ตลอดจนตัวกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายใต้สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่มีประสิทธิภาพ โดยการจะด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาถึง  
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ในระดับนี้ ส าหรับการให้บริการแก่ผู้เรียน จ าเป็นจะต้องมีการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ และ
ทางไกล โดยรวมไว้ในจุดเดียว (e-Education Hub) และมีการจัดท าระบบสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เช่น ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

 

ในส่วนของการให้บริการแก่ผู้สอน จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าศูนย์แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น 
(Community) ของผู้สอนและสถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน  
โดยระบบดังกล่าวอาจเชื่อมโยงเข้ากับหรืออยู่ภายใต้ e-Education Hub  

 

ส าหรับการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการศึกษาในด้านการพัฒนาระบบการศึกษา 
จ าเป็นที่จะต้องบูรณาการข้อมูลและบริการ สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร ตลอดจนเทคนิคและ 
แนวทางการพัฒนา ฝึกฝนไว้ ณ จุดเดียว โดยจัดท าเป็น e-Education Hub ของประเทศดังที่ได้กล่าว 
ไว้แล้ว โดยเชื่อมโยงข้อมูลและบริการเข้ากับหน่วยงานอ่ืนด้านการศึกษา เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  

 

ส่วนการบริหารจัดการภายในกระทรวง จ าเป็นจะต้องจัดท าระบบประเมินหน่วยงาน 
ผู้ให้บริการของกระทรวง จัดท าศูนย์รับฟังความคิดเห็น (Feedback) จากผู้รับบริการ และระบบดูแล
รักษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ 
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ภาพที ่41 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศ กษา 

 

การให้บริการ
แก่ผู้เรียน

การให้บริการ
แก่ผู้สอน

การพัฒนา
ระบบการศ กษา

การบริหารจัดการ
ภายในกระทรวง

 ให้บริการต่างๆ ผ่านระบบ
ออนไลน์ และทางไกล 
โดยรวมไว้ในจุดเดียว 
(e-Education Hub)

 มีการจัดท าระบบธนาคาร
หน่วยกิต เพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 มีการจัดท าศูนย์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(Community) ของผู้สอน
และสถานศึกษา ภายใต้ 
e-Education Hub เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร เทคนิคการสอน

 บูรณาการข้อมูลและบริการ 
สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร 
ตลอดจนเทคนิคและแนวทาง
การพัฒนา ฝึกฝนไว้ ณ จุดเดียว 
โดยจัดท าเป็น e-Education Hub 
ของประเทศ และเชื่อมโยงข้อมูล
และบริการเข้ากับหน่วยงานอื่นและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ

 จัดท าระบบประเมินหน่วยงาน
ผู้ให้บริการของกระทรวง

 จัดท าศูนย์รับฟังความคิดเห็น 
(Feedback) จากผู้รับบริการ

 ดูแลรักษาและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ

 มีการให้บริการระบบ
การเรียนร่วม ระบบเช่ือมโยง
หน่วยกิต ระบบการเรียน
การสอนทางไกล ที่บ้าน

 มีการจัดท าระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ขนาดใหญ่

 มีระบบฐานข้อมูลผู้เรยีน 
เพื่อให้ผู้สอนสามารถ
รับทราบและประเมิน
ตัวผู้เรียนได้ และ
ปรับปรุงเทคนิคหรือ
แนวทางการสอนของตน

 การปรับปรุงหลักสูตรการศกึษา 
โดยผนวกประเด็น Social and 
Emotional Learning (SEL) เข้าไป

 จัดท าระบบประเมินความรูแ้ละ
ทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน และ
ผู้สอน รวมถึงสถานศึกษา

 มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน
เข้ากับหน่วยงานมหาดไทย 
และหน่วยงานด้านแรงงาน 
เพื่อติดตามผู้เรียนในระบบ
การศึกษาภาคบังคับและ
ผู้เรียนที่อยู่นอกระบบ

 มีการให้บริการสื่อการเรียน
การสอนและคลังข้อมูล 
บทเรียน ข้อสอบออนไลน์

 มีการจัดท าระบบการเรียน
การสอนทางไกล

 มีการให้บริการหลักสตูร
การเรียนการสอน
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพครู 
อาจารย์

 อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ให้บริการด้านการศึกษา และ
สนับสนุนการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียนในระบบ

 จัดอบรมและเพิ่มทักษะเชิงดิจิทัล
แก่ผู้สอน

 มีการเช่ือมโยงข้อมูลประวัติ
ผู้เรียนและผู้สอนในฐานข้อมูล
กลางของกระทรวง

 จัดอบรมและเพิ่มทักษะ
เชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่

เป าประสงค์: การเพ่ิมโอกาสการเข้าถ งการศ กษาและการยกระดับการบริการด้านการศ กษา

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิง
ดิจิทัลด้านการศ กษา

การบูรณาการข้อมูล
ตลอดห่วงโ ่การศ กษา
กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับบริการด้านการศ กษา
ทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล

และบริการ ณ จุดเดียว
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้วยกัน 4 โครงการ 
ดังนี้ 

 

1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง เพ่ือการบริหาร
จัดการผู้เรียนในระบบการศึกษาจากเริ่มต้นเข้ารับการศึกษา จนออกจากระบบ โดยในการเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด โดยเฉพาะจาก 4 หน่วยงานหลักด้านการศึกษาที่มีฐานข้อมูลประวัติ
ผู้เรียนและผู้สอนขนาดใหญ่ อันได้แก่ สพฐ. สอศ. สกอ. และ กศน. รวมถึงหน่วยงานอ่ืน เช่น สช. กคศ. 
เป็นต้น จากนั้นจะต้องมีการบูรณาการเข้ากับฐานข้อมูลผู้เรียนและผู้สอนของหน่วยงานนอกกระทรวง 
อาทิ กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร ฯลฯ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลอย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศ 

  
ทั้งนี้ คาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยเริ่มต้น

โครงการในปี 2561 จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด 
จากนั้นจึงเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งบูรณาการฐานข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูล
ของกรมการปกครองให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ก่อนที่จะขยายผลสู่การจัดท าฐานข้อมู ลทะเบียน
ประวัติของบุคลากรในสังกัดต่อไปให้แล้วเสร็จตามแผน 

 

2) โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศ กษาภาคบังคับ 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสออกกลางคันแบบ
รายบุคคล โดยอาศัยการบูรณาการฐานข้อมูลเด็กนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับฐานข้อมูลของ 
กระทรวงมหาดไทย และฐานข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการเด็กกลุ่มเสี่ยง
ดังกล่าว ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนี้ การติดตามเด็กนักเรียนดังกล่าว ยังจะช่วยให้
กระทรวงศึกษาธิการทราบถึงสาเหตุใดที่เด็กต้องออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร หรือหลุด
ออกไปจากระบบการศึกษาก่อนจบการศึกษาภาคบังคับเป็นจ านวนมาก เพ่ือที่กระทรวงศึกษาธิการ 
จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และท าให้เด็กไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อไปได้ 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ
ภายในปี 2564 โดยจะต้องเริ่มต้นจากเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเด็กนักเรียนในระบบการศึกษา 
กับฐานข้อมูลมหาดไทยให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 หลังจากนั้นจึงจัดท าระบบติดตามและบริหารจัดการ
เด็กในกลุ่มเสี่ยงฯ ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงให้แล้วเสร็จตามแผน 
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3) โครงการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ กับสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และหน่วยงานด้านแรงงาน เพ่ือการติดตามผู้เรียนตลอดโซ่การศึกษา ตั้งแต่ 
เข้าเรียน (จนถึงจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงการกลับเข้ามาศึกษาใหม่) และเพ่ือส าหรับ
การบริหารจัดการก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดโซ่ตั้งแต่เริ่มรับ
การศึกษา 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันศึกษา และมหาวิทยาลัย และส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนิน
โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2563 โดยจะต้องบูรณาการกับฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานภายในปี 2562 หลังจากนั้นจึงเริ่มเริ่มใช้งานและ
ขยายผลการใช้ประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการในตลาดแรงงานภายในปี 2563 

 

4) โครงการศูนย์กลางการให้บริการและฐานองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ และหลักสูตร
การศ กษา (e-Education Hub) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ และหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา เข้าไว้ด้วยกัน ณ จุดเดียว (e-Education Hub) โดยรวบรวม
ข้อมูลจากทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและการกี า ฯลฯ 

 

ทั้งนี้ ส าหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคาดหมาย
ว่าจะด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ซึ่งภายในปี 2562 จะต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
องค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ และหลักสูตรการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาของกระทรวง 
โดยสมบูรณ์ จากนั้นจึงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจัดท าระบบกลางเพ่ือให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ (e-Education Hub) โดยเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวภายในปี 2563 ท้ายที่สุด นับจาก
ปี 2564 จึงเริ่มใช้งานและพัฒนาฐานข้อมูล และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 42 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศ กษารายโครงการพัฒนาส าคัญ 
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการสาธารณสุข 
 
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Personal Health Record) ของผู้ป่วยระหว่าง

หน่วยงานผู้ให้บริการภาครัฐ และหน่วยงานผู้ให้บริการอ่ืนๆ อาทิ สถานพยาบาลเอกชน มหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลในสังกัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้บริการสุขภาพ อ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการ และส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ โดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการบริการสุขภาพ ทั้งในด้านการบริการด้านการตรวจโรค การรักษา หรือ
การให้ข้อมูลและความรู้พ้ืนฐานแก่ประชาชน  
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4.4 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการสาธารณสุข 
 
ในปัจจุบัน การบริหารจัดการระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบบริการสุขภาพ  

มีการท างานแบบแยกส่วนกัน โดยยังไม่มีการรวมศูนย์ ท าให้เกิดช่องว่างในการจัดการด้านทรัพยากร
และการให้บริการต่อประชาชน อีกทั้งผู้ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนยังมีความเฉพาะเจาะจง ท าให้
ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้ไม่ทั่วถึง ประกอบกับสถานการณ์ด้านสังคมและสาธารณสุข 
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ โครงสร้างประชากรที่ก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะโรค
ของประชาชนที่มีแนวโน้มเป็นโรคติดต่อ และโรคเรื้อรังมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การจัดการบริการ
ด้านสุขภาพของไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม นอกจากนี้ กลไกการบันทึกและใช้ข้อมูลสาธารณสุขในภาพรวม ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนยังขาดมาตรฐานที่สามารถประสานงานกันได้  ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชนอีกด้วย 

 
ภาพที่ 43 วาระปฏิรูปสาธารณสุขไทย 

 
ที่มา: สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ

 
ภาพที่ 43 น าเสนอวาระปฏิรูปของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขไทยทั้งสิ้น  

3 วาระ ได้แก่ วาระปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขไทย วาระปฏิรูประบบส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
และวาระปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ 

  

ระบบบริการสาธารณสุข ระบบส่งเสริมสุขภาพ 
และการป องกันโรค

ระบบบริหารจัดการ
และการเงินการคลังด้านสุขภาพ

1) ปฐมภูมิ พื้นที่เป็นฐาน District 
Health System

2) แพทย์ครอบครัว องค์รวม 
ชุมชน

3) Long term care
4) แผนระบบบริการครบวงจร
5) การแพทย์แผนไทย
6) การสนับสนุนตาม 6 blocks

8) กลไกสร้างความเข้มแข็งทุก
ระดับ

9) กระจายให้ชุมชนท้องถิ่น
10) บูรณาการการให้การสนับสนุน

12) National Health Board
13) เขตสุขภาพ
14) Local Health Board
15) แยกบทบาท Regulator- 

Provider-Purchaser-
Supporter

16) ผลิตและพัฒนาคน
17) National Information 

Clearing House
18) Participatory Method
19) เพิ่มทุน
20) กระจายอ านาจ
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โดยวาระปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขไทย ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ดังนี้ 
  
 ระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ โดยเปลี่ยนจากการพัฒนาตามแนวคิดโรงพยาบาลเป็นฐาน 

เป็นการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (District Health System) 
 พัฒนาเครือข่ายทีมผู้ให้บริการที่มีความเชื่อมโยงระหว่างแพทย์ เอกชน ชุมชน และ

ท้องถิ่นโดยมีแนวคิดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 สนับสนุนระบบสุขภาพท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) 
 พัฒนาระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงทั้งระบบเพ่ือพัฒนาสู่แผนระบบบริการครบวงจร 
 น าภูมิปัญญทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านมาใช้ในบริการปฐมภูมิมากขึ้น 
 สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกการเงินตาม 6 building blocks ขององค์การ

อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
 

วาระปฏิรูประบบส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ดังนี้  
 

 ส่งเสริมสนับสนุนบุคคล ท้องถิ่น และชุมชนให้สามารถจัดการหรือพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองและชุมชนได้ 

 ปรับปรุงการให้บริการสุขภาพเป็นระบบเครือข่าย เพ่ือให้ทุกภาคส่วนด าเนินงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุม และจัดการภัยคุกคามต่อสุขภาพโดยมุ่งเน้น 
ให้บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตัวเอง  
ผ่านการบูรณาการให้มีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพและการบริการ
สุขภาพแบบเครือข่าย 

 

และวาระปฏิรูประบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ดังนี้ 
  
 ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ แก่ประชาชนในประเทศไทย 
 สร้างความยั่งยืนของระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
 เสริมสร้างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐ 
 พัฒนาระบบสุขภาพอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนความยั่งยืนของการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
 

โดยหากพิจารณาถึงโครงสร้างระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ของไทย  
จะพบว่าประเทศไทยยังขาดการพัฒนามาตรฐานกลางและการบูรณาการระบบให้ใช้งานร่วมกันได้ 
รวมถึงจ านวนก าลังแรงงานในภาคสาธารณสุขที่ยังขาดแคลน  
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ภาพที ่44 โครงสร้างระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเปรียบเทียบกับ
กรอบการพัฒนาระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอนามัยโลก 

 
ที่มา: Boonchai Kijsanayothin และ Nawanan Theera-Amornpunt, M.D., Ph.D. (2015) 

 
ส าหรับการแก้ไขอุปสรรคและความท้าทายด้านการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็น

หน่วยงานรัฐหลักท่ีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษา
โรคภัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยพันธกิจหลักของกระทรวง
คือการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการ
และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุขดังกล่าว ได้แก่ 

 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ – เป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสนับสนุนหนวยบริการสุขภาพทุกระดับใหมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน โดยสงเสริมและสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ สงเสริมและ
พัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาการมีส วนรวมของ
ประชาชนและองคกรภาคเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีบทบาทในการ
พัฒนาและถ่ายทอดองคความรูและเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพแกองคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  – ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น 
ส่วนราชการมีฐานะการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรม
การบริโภคท่ีถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการท่ีมีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม  

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  – เป็นองค์กรของรัฐที่มิ ใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีโครงสร้างองค์กรและ  
การบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ 
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เ พ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้  (Better Knowledge Management for Better 
Health Systems) 

 

นอกจากนี้ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนสนับสนุน หรือเสนอแนะทิศทางการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสาธารณูปโภคให้แก่หน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณูปโภคของไทย (อันได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานใต้สังกัด) ได้แก่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 
ภาพที่ 45 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการสาธารณสุข 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการสาธารณสุขของประเทศผู้น าของโลก  

ในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่าประเทศฮ่องกงถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ภาครัฐด้านการสาธารณสุขสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีตัวอย่างการพัฒนาที่ส าคัญของฮ่องกงคือ
การจัดท าระบบรวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย เพ่ือสนับสนุนการบริการของสถานพยาบาล 
ให้สามารถบริหารที่มีประสิทธิภาพ แม่นย า และลดข้อผิดพลาดจากการระบุข้อมูลผู้ป่วย โดยระบบ 
ดังกล่าวคือระบบ Electronic Health Record Sharing System (eHRSS) 
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ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รส

 าค
ัญ

ประชาชน สถานพยาบาล และสภานบริการสุขภาพ
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นักวิจัย ภาคธุรกิจ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
คอนเทนท์ และบริการ
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กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานสังกัดกระทรวง เช่น 

แพทย์สภา

สถาบันการแพทย์
 ุกเ ินแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเวชภัณ ์

บริการด้านสาธารณสุข
ในปัจจุบัน

ระบคลังยาและเวชภัณ ์

ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ

ระบบ HIE ระบบ Personal 
Health Record

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

องค์การเภสัชกรรม

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข

ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และศูนย์สุขภาพชุมชน

ระบบ Health Data Center

ระบบส่งผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง

ระบบรายงานข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ

ระบบ GIS จัดสรรบุคลากรทางการแพทย์

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ส านักงานปลัด
กระทรวง
ศ กษาธิการ
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ระบบ eHRSS คือ ระบบกลางที่รวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย
ของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย และการให้การรักษาของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นระบบสมัครใจ (Voluntary 
System) ผู้ป่วยสามารเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของตนเองให้กับสถานพยาบาลใดบ้างในระบบ 
eHRSS ซึ่งการสมัครเข้าสู่ระบบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยในส่วนของสถานพยาบาลจะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลผู้ป่วยได้ต่อเมื่อสมัครอยู่ในระบบ eHRSS และผู้ป่วยยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้แก่สถานพยาบาลนั้นๆ 
โดยลักษณะการท างานของระบบ eHRSS หลักเป็นดังนี้ 

 

 ระบบความสมัครใจ: ประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และสถานพยาบาลสามารถเลือก
เข้าสมัครในระบบ eHRSS หรือไม่ก็ได้ 

 ข้อมูลผู้ป่วยได้รับความคุ้มครอง มีความเป นส่วนตัว: มีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล โดยสถานพยาบาลที่ เข้าร่วมจ าเป็นต้องติดตั้ง secured communication 
modules เพ่ือเชื่อมต่อกับ eHRSS และมีความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยผู้ป่วยสามารถ
เลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลให้สถานพยาบาลในระบบแห่งใดบ้าง ไม่มีความจ าเป็นต้อง
เปิดเผยทั้งหมด 

 ข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในระบบจะเป นข้อมูลสุขภาพบางประเภทเท่านั้น: ข้อมูลผู้ป่วยที่จะถูก
แบ่งปันอยู่ในระบบจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) eHR ของคลินิค (2) eHR ของ Group 
Practice (3) eHR ของห้องทดลอง (4) ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศของ 
department of health (5) ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน และ 
(6) ระบบการบริหารจัดการคลินิคของโรงพยาบาลรัฐ 

 ข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eHR) จะถูกเข้าถึงภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือการ
รักษาพยาบาลเท่านั้น (“Patient-under-care” และ “Need-to-know” basis) 
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ภาพที่ 46 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการสาธารณสุข 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Health & Medical Services, GovHK (http://www.gov.hk/en/residents/health/hosp/) 

1. ระบบความสมัครใจ: ประชาชน (อายุ 16 ปีขึ้นไป) และสถานพยาบาล
สามารถเลือกเข้าสมัครในระบบ eHRSS หรือไม่ก็ได้

2. ข้อมูลผู้ป่วยได้รับความคุ้มครอง มีความเป นส่วนตัว: มีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมลู โดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมจ าเปน็ต้องติดตั้ง 
secured communication modules เพื่อเช่ือมต่อกับ eHRSS และมี
ความเป็นส่วนตัวของข้อมลู โดยผู้ป่วยสามารถเลือกได้วา่จะเปิดเผยข้อมลูให้
สถานพยาบาลในระบบแห่งใดบ้าง ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยทั้งหมด

3. ข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในระบบจะเป นข้อมูลสุขภาพบางประเภทเท่าน้ัน: ข้อมูล
ผู้ป่วยที่จะถูกแบ่งปันอยูใ่นระบบจะประกอบด้วย eHR of Clinic, eHR of 
Group Practice, eHR of Lab, Clinical information management 
system of department of health, Hospital information system of 
private hospital, And Clinical management system of hospital 
authority

4. ข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eHR) จะถูกเข้าถ งภายใต้วัตถุประสงค์
เพื่อการรักษาพยาบาลเท่าน้ัน: “Patient-under-care” และ “Need-to-
know” basis

Electronic Health Record Sharing System (eHRSS) คือ ระบบกลางท่ีรวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกสบ์ันทึกข้อมูลประวัติการเจบ็ป่วยของ
ผู้ป่วย การตรวจร่างกาย และการให้การรกัษาของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นระบบสมัครใจ (Voluntary System) ผู้ป่วยสามารเลือกได้ว่าจะเปิดเผย
ข้อมูลสุขภาพของตนเองให้กับสถานพยาบาลใดบ้างในระบบ eHRSS ซึ่งการสมัครเข้าสู่ระบบนี้จะไม่มีคา่ใช้จ่ายใดๆ โดยในส่วนของสถานพยาบาล
จะสามารถเข้าถึงข้อมูลผูป้่วยได้ต่อเมื่อสมัครอยู่ในระบบ eHRSS และผู้ป่วยยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้แก่สถานพยาบาลนั้นๆ

ความส าเร็จ และประโยชน์

• eHRSS จะช่วยให้ข้อมูลเวชระเบยีนผู้ป่วยออนไลน์บนระบบอิเล็กทรอกนกิส์ตลอดเวลา รวมทั้งข้อมูลมีความถกูต้องแมน่ย า
• สถานพยาบาลจะสามารถให้บริการที่มปีระสิทธภิาพมากขึ้น และมีข้อมูลสุขภาพส าหรับการบริการพยาบาลได้ดีมากขึน้ แม่นย าขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากการระบุข้อมูลผู้ป่วยด้วยระบบกระดาษเดิม
• ในปัจจุบัน สถานพยาบาลที่เขา้ร่วมลงทะเบยีนกับ eHRSS ทั้งสิ้น 1,201 หน่วยงาน ทั่วประเทศฮ่องกง

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1

Patients Healthcare Providers

2

Patients Healthcare Providers

4

3

“Patient-Under-Care”

“Need-to-know”

Healthcare Providers access eHR for 2 reasons 
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ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ของระบบสาธารณสุขของไทย 
พร้อมทั้ งยกระดับการให้บริ การสุ ขภาพของประเทศ จึ ง เป็นปั จจั ยส าคัญ ในการ พัฒนา 
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการสาธารณสุขของประเทศไทย โดยภาพที่ 47 แสดงกรอบ
แนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก  คือ การเพิ่ม
โอกาสการเข้าถ งการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข 

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ
การพัฒนาที่ 1: บูรณาการฐานข้อมูลสาธารณสุข โดยเริ่มที่บูรณาการฐานข้อมูลเชิงบริหารและคลินิกขั้น
พ้ืนฐาน ระดับการพัฒนาที่ 2: เชื่อมโยงมาตรฐานข้อมูลคลินิกขั้นกลางให้ท างานร่วมกันได้ และระดับ
การพัฒนาที่ 3: แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงานได้ท้ังหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก  

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การบูรณาการฐานข้อมูลสาธารณสุขโดยเริ่มที่บูรณาการ
ฐานข้อมูลเชิงบริหารและคลินิกขั้นพื้นฐาน 

 

ระดับแรกเป็นล าดับขั้นเริ่มต้นของระบบการบริการสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงและท างานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน  โดยเป็นการสื่อสาร
เชื่อมโยงข้อมูลกันสองทาง ซึ่งค าสั่งและผลของค าสั่งในการบริการด้านสาธารณสุขสามารถแสดงผลแบบ
ไป-กลับได้ทันท ีกล่าวคือ ฐานข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งประเทศสามารถเชื่อมโยง โดยเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรมีการ
พัฒนามีการให้บริการข้อมูลแฟ้มสุขภาพในลักษณะที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบบริการทาง
การแพทย์ออนไลน์เบื้องต้น อาทิ การนัดหมายทางออนไลน์ ส่วนในการพัฒนาระบบการสาธารณสุขใน
ภาพรวม ในระดับนี้ หน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเชื่อมโยงคลังข้อมูล
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Data Center) ตั้ งแต่ระดับปฐมภูมิมายังส่วนกลาง เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ส าหรับการบริหารจัดการภายในกระทรวง เพ่ือที่จะเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้าน
ดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ในขั้นนี้ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภายใต้สังกัดจะต้องมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ และตัวชี้วัดสุขภาพต่างๆ เพ่ือเป็นข่ าวสารสถิติ
สนับสนุนการท างานของผู้บริหาร รวมถึงมีการรวบรวมฐานข้อมูลบุคลากรด้าน ICT ของทุกหน่วยงานใน
องค์กรด้วย 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การเชื่อมโยงมาตรฐานข้อมูลคลินิกขั้นกลางให้ท างานร่วมกันได้ 
 

ระดับที่สองเป็นล าดับการพัฒนาสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูล
สาธารณสุขที่มีรหัสชุดข้อมูลที่เหมือนกัน ของผู้ให้บริการสาธารณสุขทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และ
ระดับชาติ สามารถแลกเปลี่ยนและน าออกไปใช้งานระหว่างกันได้ โดยในส่วนของการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน (Personal Health 
Record) ระหว่างประชาชนและหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงได้
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โดยสะดวก รวมทั้งควรสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณสุขเบื้องต้นเพ่ือการส่งต่อให้
สถานพยาบาลภายในจังหวัดนั้น ให้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องในจังหวัดได้ 

 

ส่วนในการพัฒนาระบบสาธารณสุขในภาพรวม ในระดับนี้ ภาครัฐควรจะพิจารณาการออกแบบ
จัดท าระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการคลังข้อมูลสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมระบบ
ข้อมูลครบถ้วน ให้เสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงระบบบริการสาธารณสุขที่สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์
สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลในทุกแพลตฟอร์ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของ 
ผู้ให้บริการในสังกัดให้สูงขึ้น 

 

ส าหรับการบริหารจัดการภายในกระทรวง ควรมีการก าหนดมาตรฐานความรู้และทักษะ  
ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรในองค์กร พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพท่ีจ าเป็นด้วย 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงานได้ทั้งหน่วยงาน
ภายในและองค์กรภายนอก 

 

ระดับที่สามเป็นขั้นของการพัฒนาระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้อมูลสารสนเทศ  
ด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ (อาทิ ข้อมูลด้านการรักษาผู้ป่วย ข้อมูลอ้างอิงของผู้ป่วย เป็นต้น ) สามารถ
แลกเปลี่ยนผลกันระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขได้ 

 

โดยการจะด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาถึงในระดับนี้ ส าหรับการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการ จ าเป็นจะต้องมีการบริการให้ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถส่งต่อข้อมูลไปภายนอกได้ รวมถึงระบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบแจ้งเตือน
โรค หรือระบบติดตามเฝ้าระวังภัยสุขภาพที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ ในขั้นนี้ การบ่มเพาะความรู้ขั้นพ้ืนฐาน
ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนให้มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทั ล เป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ส าหรับการเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุข จ าเป็นที่จะต้อง
มีระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่เชื่อมโยงระหว่างสถานบริการกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุข เช่น การเชื่อมโยงกับข้อมูลคมนาคม เพ่ือพัฒนาการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยที่รวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพัฒนามาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ในระดับสากล ส่วนการบริหารจัดการภายในกระทรวง 
จ าเป็นจะต้องจัดท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพ
ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงพัฒนาระบบและช่องทางการส่งข้อมูลของโรงพยาบาลและข้อมูล  
ในทุกระดับไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดและส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
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ภาพที่ 47 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการสาธารณสุข 

 

การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาระบบสาธารณสุข การบริหารจัดการภายในกระทรวง

 ให้บริการข้อมูลสุขภาพออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสามารถส่งต่อข้อมลูไป
ภายนอกได้

 ประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบแจง้เตือนโรค หรือ
ระบบติดตามเฝ้าระวังภัยสุขภาพที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี GIS กับหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง อาทิ 
การประปา

 บ่มเพาะความรู้ขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพใหแ้ก่ประชาชน
ให้มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึน้ ผ่านช่องทาง
การสื่อสารดิจิทัล

 มีระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่เชื่อมโยงระหว่าง
สถานบริการกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุข เช่น 
การเชื่อมโยงกับข้อมูลคมนาคม เพื่อพัฒนาการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รวดเร็ว

 พัฒนามาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
ในระดับสากล

 โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่าง
หน่วยงาน Health Information Exchange 
(HIE) ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ

 พัฒนาระบบและช่องทางการส่งข้อมูลของ
โรงพยาบาลและข้อมูลในทุกระดับไปยังหน่วยงาน
ระดับจังหวัดและส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 จัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน (Personal 
Health Record) ระหว่างประชาชนและหน่วยงาน
ผู้ให้บริการสุขภาพ

 มีการเชื่อมโยงขอ้มลูด้านสาธารณสุขเบื้องต้นเพื่อ
การส่งต่อให้สถานพยาบาลภายในจงัหวดันั้น เพื่อให้
ผู้รับบริการสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องในจังหวัด

 มีระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการ
คลังข้อมูลสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมระบบข้อมูลครบถ้วน ให้เสนอข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง

 มีระบบบริการสาธารณสุขที่สามารถเขา้ถึงได้บน
อุปกรณ์สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพในการรับส่ง
ข้อมูลในทุกแพลตฟอร์ม 

 มีการก าหนดมาตรฐานความรู้และทักษะด้าน
ดิจิทัลให้แก่บุคลากรในองค์กร

 มีการพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพที่
จ าเป็น

 มีการให้บริการข้อมูลแฟ้มสุขภาพในลักษณะที่เป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เชื่อมโยงได้ทันที เช่น แผ่น CD 
เป็นต้น

 มีระบบบริการทางการแพทยอ์อนไลน์เบื้องต้น อาทิ 
การนัดหมายทางออนไลน์

 มีการเชื่อมโยงคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข (Data Center) ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
มายังส่วนกลาง

 มีการเชื่อมโยงข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูล
ทรัพยากรสุขภาพ และตัวชี้วัดสุขภาพต่างๆ 
เพื่อเป็นข่าวสารสถิติสนับสนุนการท างานของ
ผู้บริหาร

 มีการรวบรวมฐานข้อมูลบุคลากร ICT ของ
ทุกหน่วยงานในองค์กร

เป าประสงค์: การเพ่ิมโอกาสการเขา้ถ งการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข

บูรณาการฐานข้อมูลสาธารณสุข 
โดยเริ่มที่บูรณาการฐานข้อมูลเชิง

บริหารและคลินิกขั้นพื้นฐาน

เชื่อมโยงมาตรฐานข้อมูลคลินิก
ขั้นกลางให้ท างานร่วมกันได้

แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพระหว่าง
หน่วยงานได้ทั้งหน่วยงานภายใน

และองค์กรภายนอก
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการ
สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้วยกัน 
6 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (National Health 
Information System: NHIS) ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี  
เชิงสุขภาพส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัย  
ในการให้บริการต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  อาทิ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเวชภัณฑ์  
เป็นต้น ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยจะต้อง
ด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายในกระทรวงโดยสมบูรณ์ภายในปี 2560 จากนั้นจึงเริ่มใช้งานระบบ
และขยายผลการใช้งานไปสู่ระบบวิเคราะห์สถานะสุขภาพของประชาชน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 

 

2) โครงการระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณ ์ ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการ
สุขภาพภาครัฐ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพ
ภาครัฐ ให้มีระบบมีมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบสถานะ และปริมาณของยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละ
หน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลกลาง ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการจัดซื้อจัดหาท าได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ประกอบด้วยหลากหลาย
หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงาน องค์กรด้านสาธารณสุข อาทิ แพทยสภา คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สมาคมต่างๆ เป็นต้น รวมไปถึงหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยในการด าเนินโครงการนี้ 
มีแผนก าหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 ซึ่งการด าเนินการในระยะแรก จะเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลยา
และเวชภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพของรัฐ ที่ควรแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี 2561 
จากนั้นจึงเริ่มด าเนินการจัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 

 

3) โครงการน าร่องจัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน (Personal Health 
Record) ระหว่างประชาชนและหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถติดตามสถานะสุขภาพของตนเอง โดยริเริ่มกับสถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ
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ภายในครึ่งปีแรกของปี 2561 โดยการพัฒนาโครงการน าร่องการจัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
ประชาชนให้แล้วเสร็จตามแผน 

 

4) โครงการระบบบูรณาการเชื่อมโยงคลังข้อมูลการบริการสุขภาพตามมาตรฐาน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพอย่างมีความปลอดภัย ในระดับกระทรวง 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท ามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ จ าเป็นต่อ 
การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยจะต้องเชื่ อมโยง
ฐานข้อมูลกันภายในกระทรวงโดยสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 จากนั้นจึงเริ่มใช้งานและพัฒนา
ฐานข้อมูล และการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามแผน 

 

5) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน Health Information 
Exchange (HIE) ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนซึ่งมีลักษณะข้อมูลแตกต่าง
จากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ในระบบสารสนเทศสุขภาพ ให้แต่ละหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพในสังกัดสามารถแลกเปลี่ยนกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลในสังกัด เป็นต้น รวมไปถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนิน
โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2562 ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพบางส่วนภายใน
กระทรวงสาธารณสุขตามแผน 

 

6) โครงการบ่มเพาะความรู้ขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนให้มีความครอบคลุม
ทั่วถ งมากข ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัลหลายช่องทาง 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าเว็บไซต์ฐานความรู้ทางการแพทย์ และโมบายแอปพลิเคชัน 
เ พ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงความรู้ทางสาธารณสุขแก่ประชาชน  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์บริการ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็ จภายในปี 2560 โดยประกอบด้วย 
การรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ และการจัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ
ผ่านช่องทางดิจิทัล 
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ภาพที่ 48 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการสาธารณสุขรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 
(National Health Information System: NHIS) 
ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ

ในด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีข้อมลูอยู่ที่จ าเป็นอยู่จ านวนหนึ่ง หากแต่
ข้อมูลบางชุดยังไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ไม่ทันเวลาและไมค่รอบคลุม โดยมีปัญหาด้านการออกแบบการ
เก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ให้บริการเอกชน ตัวอย่างโครงการ ได้แก่ ระบบข้อมูลข่าวสารสถิติ
สาธารณสุขประจ าปี

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เวชภัณฑ์ เป็นต้น

ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณ ์ ส าหรับ
หน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ

การจัดท าระบบคลังยาและเวชภณัฑ์ของหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ ให้มีระบบมีมาตรฐานที่
สามารถตรวจสอบสถานะ และปริมาณของยาและเวชภัณฑ์ของแตล่ะหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงกับ
คลังข้อมูลกลาง จะช่วยให้การบริหารจดัการจัดซ้ือ-จดัหาท าไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพมากขึน้ นอกจากนี้ 
ผู้บริหารของสถานพยาบาล หรือหน่วยงานระดบับริหารของกระทรวงสาธารณสุขจะมขี้อมลูประกอบ
การตัดสินใจแล้ว หน่วยงานกลางที่เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการเบิกจา่ยยาและเวชภณัฑ์จะมีขอ้มลู
ชุดเดียวกันเพื่อสร้างความโปร่งใสในการเบิกจ่ายต่างๆ เช่นกัน

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4) หน่วยงาน องค์กรด้านสาธารณสุข อาทิ แพทยสภา คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สมาคมต่างๆ เป็นต้น
5) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
6) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน 
Health Information Exchange (HIE) ส าหรับ
หน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ

ริเริ่มการจัดท าฐานขอ้มลูสุขภาพของประชาชนซึ่งมีลักษณะขอ้มูลแตกตา่งจากเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูในระบบ
สารสนเทศสุขภาพ ให้แต่ละหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพในสังกัดสามารถแลกเปลี่ยนกันไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) หน่วยงานผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เช่น มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลในสังกัด
3) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

โครงการน าร่องจัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน 
(Personal Health Record) ระหว่างประชาชนและ
หน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพ

จัดเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชนอเิล็กทรอนกิส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตดิตามสถานะสุขภาพของ
ตนเอง โดยริเริ่มกับสถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3) กรุงเทพมหานคร

บูรณาการเชื่อมโยงคลังข้อมูลการบริการสุขภาพตาม
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพอย่างมีความ
ปลอดภัย ในระดับกระทรวง

การจัดท ามาตรฐานการเชือ่มโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นตอ่การพฒันาให้ระบบคอมพิวเตอรส์ามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บ่มเพาะความรู้ขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
ให้มีความครอบคลุมทั่วถ งมากข ้น ผ่านช่องทางการ
สื่อสารดิจิทัลหลายช่องทาง อาทิ แอปพลิเคชัน เว็บไ ต์ 
และ SMS เป นต้น

สนับสนุนให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขจัดท าเว็บไซต์ฐานความรูท้างการแพทย์ 
และโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงความรูท้างสาธารณสุข

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
4) กรมวิทยาศาสตร์บริการ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาพที่ 48 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการสาธารณสุขรายโครงการพัฒนาส าคัญ (ต่อ) 

 

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (National Health Information System: NHIS) 

ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณ ์ ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ

โครงการน าร่องจัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน 
(Personal Health Record) 

บูรณาการเชื่อมโยงคลังข้อมูลการบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพอย่างมีความปลอดภัย ในระดับกระทรวง

เช่ือมโยงฐานข้อมูลยาและเวชภัณ ์ระหว่างหน่วยงานผู้
ให้บริการสุขภาพของรัฐ

จัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูล
แก่ผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูล

เช่ือมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
กระทรวงโดยสมบูรณ์

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้งานไปสู่ระบบวิเคราะห์สถานะสุขภาพของประชาชน

พัฒนาโครงการน าร่องการจัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน

เช่ือมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
กระทรวงโดยสมบูรณ์

เริ่มใช้งานและพัฒนาฐานข้อมูล และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน Health Information Exchange (HIE) 

เช่ือมโยงฐานข้อมูลสุขภาพบางส่วนภายในกระทรวงสาธารณสุข

บ่มเพาะความรู้ขั้นพืน้ฐานดา้นสุขภาพให้แก่
ประชาชนให้มีความครอบคลุมทั่วถ งมากข ้น 
ผ่านช่องทางการสื่อสารดจิิทัลหลายช่องทาง

รวบรวมข้อมูล
ความรู้ด้าน
สุขภาพที่มี
ประโยชน์

เผยแพร่ความรู้ดา้น
สุขภาพผ่าน

ช่องทางดิจิทัล
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 คือ 

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ทั้งนี้  เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์
ดังกล่าว การด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ภาครัฐไทยใน 8 ด้าน ได้แก่ (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร (2) การท่องเที่ยว (3) การลงทุน 
(4) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (5) การค้า (น าเข้า ส่งออก) (6) ภาษีและรายได้ (7) คมนาคม 
และ (8) สาธารณูปโภค โดยสรุปแผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้ดังภาพที่ 49 

 
ทั้งนี้ ความท้าทายส าคัญของการด าเนินการเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคธุรกิจนั้นอยู่ที่การบูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ ความซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้นของการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการเลือกน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ปรับปรุงกระบวนการท างานต่างๆ 

 
อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐสามารถที่จะด าเนินการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลและบริการ

ด้านธุรกิจ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนหรือกระบวนการที่ล่าช้า ลดการใช้เอกสาร และเพ่ิมช่องทาง  
การให้บริการทางดิจิทัล รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศ ก็เชื่อได้ว่าจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
และของประเทศโดยรวม และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการของภาครัฐ 
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ภาพที่ 49 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

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

(NECTEC)
6) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)

1) กรมส่งเสริมการเกษตร

การท่องเท่ียว

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี า
2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี า
2) กรมการทอ่งเที่ยว กระทรวงการท่องเทีย่วและกี า
3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การลงทุน

1) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
2) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
2) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
3) กรมพัฒนาธรุกจิการค้า

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกลาง (Farmer One)

โครงการพัฒนาระบบบริการ
เกษตรกรดิจิทัล

โครงการ Tourism Intelligence Center

โครงการ Thailand Tourism Gateway

ระบบลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa)

ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal)

บริการ Smart Service
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ภาพที่ 49 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 

 

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชาติ
3) เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย

การค้า (น าเข้า ส่งออก) 1) กรมศุลกากร

ภาษีและรายได้

1) กรมสรรพากร

1) กรมสรรพากร

1) กรมสรรพากร

โครงการ Mobile 
Enterprise 
d-Government Award 
(MEGA)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพ SME (SME Information Portal)

ระบบ อ ต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ส าหรับ SME

ระบบ National Single Window (NSW)

โครงการพัฒนาระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูล
ก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การช าระแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment)

โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร
การจัดเก็บภาษี (National E-Payment)

โครงการพัฒนาระบบน าเข้าและคัดแยกข้อมูล
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National E-Payment)
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ภาพที่ 49 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 

 

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

คมนาคม

1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
3) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
4) กรมเจ้าท่า (จท.) 
5) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6) กรุงเทพมหานคร
7) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2) กรมขนส่งทางบก (ขบ.)
3) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
4) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
5) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6) กรุงเทพมหานคร
7) กองบังคับการต ารวจจราจร

1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) กรุงเทพมหานคร

1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานใต้สังกัด
กระทรวงคมนาคม

2) กรุงเทพมหานคร
3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
4) กรมอุตุนยิมวทิยา

โครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานงานทางของประเทศไทย

ระบบการขนส่งและจราจรอัจ ริยะ (ระบบ ITS)

ศูนย์บูรณาการข้อมูลเดินทาง

ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (ศูนย์ NMTIC)
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ภาพที่ 49 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 

 

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สาธารณูปโภค

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปา

นครหลวง
3) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4) กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและภูมิภาคของพื้นท่ี

น าร่อง
1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4) หน่วยงานท่ีมีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งน้ า อาทิ กรมชลประทาน 

กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และกรมอุตุนิยมวิทยา
1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4) กระทรวงพลังงาน
5) กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปา

นครหลวง และหน่วยงานผู้ให้บริการโทรศัพท์ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด
(มหาชน)

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปา

นครหลวง และหน่วยงานผู้ให้บริการโทรศัพท์ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด
(มหาชน)

3) กรมการปกครอง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4) กรมโยธาธิการและผังเมือง
5) กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
6) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
4) กรมการปกครอง
5) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
6) กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและภูมิภาคของพื้นท่ีน าร่อง
7) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการขอใชไ้  ประปา

ระบบบริการการรับค าร้องขอติดตั้ง
มิเตอร ์ขอขยายเขตระบบไ   า
แบบ One Touch Service

โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการผลิตและส่งจ่ายน้ า (QPortal)

โครงการน าร่องพัฒนาระบบ Smart Grid ใน
พ้ืนที่ต่าง  

โครงการการบริการ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service)

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง

โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter 
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร 
 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน ามาวิเคราะห์ เพ่ือสามารถให้ข้อมูลแก่

เกษตรกรผ่านช่องทางที่เหมาะสม รายบุคคล และให้บริการที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในเชิงรุก 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
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5.1 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร 
 
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญของไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

โดยภาคการเกษตรมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ถึงร้อยละ 12 และการส่งออก
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17 ของมูลค่า
การส่งออกทั้งหมด26) ยิ่งไปกว่านี้ประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรกว่า 16 ล้านคน 
(คิดเป็นร้อยละ 40 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ 27) แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ยังมีจ านวน
เกษตรกรที่ยากจนและเสี่ยงจะจนกว่า 2.1 ล้านครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 36 ของครั วเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด28) จึงเป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่ภาครัฐต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้และ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 
ภาพที่ 50 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร 

 
ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากธนาคารโลก กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

  

                                                           
26 ข้อมูลจากธนาคารโลก (World Bank) และกระทรวงพาณิชย์ (สถิตกิารส่งออก) (ข้อมูล ณ ป ี2557) 
27 ข้อมูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูล ณ ปี 2554) 
28 ข้อมูลจากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล ณ ป ี2555) 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกว่า 16 ล้านคน 
ซึ่งคิดเป็น 40% ของการจ้างงานทั้งหมด

ภาคการเกษตรมสีัดส่วนตอ่ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ถ ง 12%

เชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจ

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรมีมลูค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท 
(17% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด)

ภาครัฐสามารถช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรได้อย่างไร?

ทั้งนี้ ปัญหาเกษตรกรยากจนยังเป นประเด็นส าคัญทีต่้องรีบแกไ้ข

ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร

        

     

             

            

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
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โดยการเพ่ิมรายได้เกษตรกรนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายเรื่องหนึ่งส าหรับรัฐบาล เนื่องจาก 
มีอุปสรรคทั้งในมิติการสร้างรายได้ และในมิติการลดรายจ่ายและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจาก
ข้อมูลสถิติ พบว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนพ้ืนที่เพาะปลูก และยังเผชิญกับราคา
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีความไม่แน่นอนและแปรผันอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน เกษตรกรไทยยัง
ประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ 
อาท ิภัยธรรมชาติ 

 

ในการแก้ไขต่ออุปสรรคและความท้าทายด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ได้แก่ 

 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) – เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบาย
และจัดท ายุทธศาสตร์หรือผนพัฒนาทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังด าเนินงานในด้านการวิจัยเชิง
เศรษฐกิจทางการเกษตร และการจัดท าระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร 

 กรมส่งเสริมการเกษตร – เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่และ
บทบาทหลักในการส่งเสริม ดูแล และพัฒนาเกษตรกรไทย ผลักดันและส่งเสริมการผลิตและ
การจัดการสินค้าเกษตร และยังมีส่วนในการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการเกษตรของประเทศ 

 กรมวิชาการเกษตร – เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งด าเนินงาน
หลักที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงมีบทบาท
เป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ทางการเกษตร และเป็นหน่วยงานผู้ก าหนดและก ากับดูแล
มาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) – เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงการคลังซึ่งมีบทบาทในฐานะสถานบันการเงินเพ่ือให้บริการและส่งเสริมการพัฒนา
ภาคการเกษตรของประเทศ ผ่านการให้บริการทางการเงิน 

 

นอกจากนี้ ส าหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินการเพ่ือพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพภาคการเกษตร ยังประกอบด้วยกรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว 
การยางแห่งประเทศไทย กรมหม่อนไหม กรมที่ดิน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมไปถึง
กระทรวงพาณิชย์ 
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ภาพที่ 51 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐ 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรของ

ประเทศผู้น าโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการเกษตรแบบดั้งเดิม 
(Traditional Farmer) ไปสู่การเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทั่วไป ( Information-led Farmer) 
และไปสู่การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ (Connected Farmer with real-time 
Analytics) ดังภาพที ่52 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) ประเทศเวียดนามเป็นประเทศตัวอย่างที่มีการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลไปยังระดับ
การเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทั่วไป ( Information-led Farmer) โดยจัดท าเว็บไซต์  
Agritrade ขึ้นส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารและราคาผลิตผลทางการเกษตรชนิดต่างๆ แก่
เกษตรกร 

 

2) ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดียเป็นประเทศตัวอย่างที่มีการพัฒนาขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลไปยังระดับการเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ (Connected 
Farmer with real-time Analytics) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาค
การเกษตรดิจิทัลแบบครบวงจร โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้น าเซ็นเซอร์และ 
โดรนมาใช้เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าข้อมูลต่างๆ น ามา
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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
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วิเคราะห์และปรับวิธีการปลูกให้สอดคล้องกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้
เซ็นเซอร์ร่วมกับเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท า
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงการเกษตร (OpenFDA) เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรในประเทศ 

 ประเทศอินเดียด าเนินการในหลายมาตรการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร 
ผ่านการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

 รัฐบาลอินเดียด าเนินโครงการ Digital Green ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดท าศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้
ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถเข้าไปดูสื่อวีดีโอ เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ทางการเกษตร โดยสามารถเข้าไปดูได้ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ และ 
หรือ ณ ศูนย์บริการ 

 รัฐบาลอินเดียยังได้มีการจัดท าระบบให้ข้อมูลรายบุคคล Reuters Market Light ขึ้น 
โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรแบบรายบุคคล
ผ่านข้อความมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเพาะปลูก จนถึงการดูแลในสภาพอากาศ
แต่ละวันและราคารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง 

 
ภาพที ่52 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับประสิทธิภาพในภาคการเกษตรตลอดทั้งวงจร  

จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการให้ความช่วยเหลือและเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศ 
โดยภาพที่ 53 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ภาคการเกษตร ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือ การให้ข้อมูล งานบริการ และความช่วยเหลือเชิงบูรณาการ
แก่เกษตรกรรายบุคคล   

การเกษตรแบบครบ
วงจรรายบุคคลผ่าน

การบูรณาการ

การเกษตรด้วยการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล

ทั่วไป

การเกษตรแบบดั้งเดิม

เวียดนาม: เว็บไ ต์ 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 มผีู้ใช้
กว่า 1.4 ล้านคนในกว่า 50,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ

สหรัฐอเมริกา: การเกษตรดิจิทัลแบบครบวงจร
เกษตรกรในสหรัฐอเมรกิาได้น าเซ็นเซอร์และโดรน มาใช้เก็บ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อน ามาวิเคราะห์และปรบัวิธีการปลูก
ให้สอดคล้องกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้เซ็นเซอร์
ร่วมกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
มากไปกว่านั้นรัฐบาลยังไดจ้ัดท าเว็บไซต์รวมข้อมูลวิจัย
เชิงการเกษตร OpenFDA ท่ีเกษตรกรและภาคเอกชน
สามารถเข้าไปศึกษานวัตกรรมทางการเกษตรและน ามา
ประยุกต์ใช้ โดยปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการกว่า 4.5 ล้านคน
ต่อปี
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โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ
การพัฒนาที่ 1: การเกษตรแบบดั้งเดิม ระดับการพัฒนาที่ 2: การเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทั่วไป 
และระดับการพัฒนาที่ 3: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การเกษตรแบบดั้งเดิม 
 

ในระดับการพัฒนาระดับแรกสุด ภาครัฐจะยังไม่มีช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ หากแต่ยังคง
บริการด้านการเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น สายด่วน เพ่ือให้ข้อมูลด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ท าให้
เกษตรกรต้องตัดสินใจทุกอย่างในทุกขั้นตอนการด าเนินงานโดยอาศัยจากประสบการณ์ที่ตนเองมี  
ถ้าหากเกษตรกรต้องการข้อมูลใดๆ หรือประสบปัญหาจะต้องเดินทางไปขอข้อมูลด้วยตนเองตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ขาดมาตรฐานทั้งใน 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทั่วไป 
 

ในระดับการพัฒนาที่สอง เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปผ่านช่องทางบริการต่างๆ  
ของภาครัฐ เช่น ช่องทางกายภาพ สายด่วน และเว็บไซต์ แต่ต้องน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ดังนั้น การน าข้อมูลมาใช้จึงมีข้อจ ากัดโดยขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้และ
ความสามารถของเกษตรกร และเนื่องจากต้องใช้เวลาเพ่ือที่จะเข้าถึงและประมวลข้อมูล จึงท าให้ข้อมูล
ที่ได้มาไม่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์เท่าท่ีควร 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ 
 

ส าหรับการพัฒนาระดับที่สาม เนื่องจากภาครัฐมีข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกรแต่ละคน  
จึงท าให้สามารถให้ข้อมูลงานบริการ และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรแบบรายบุคคลผ่าน 
การบูรณาการข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยภาครัฐเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านช่องทางส่วนตัวของ
เกษตรกรแต่ละรายในเชิงรุก เช่น ผ่านข้อความทางโทรศัพท์ ท าให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ทันสมัยส าหรับ
การตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
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ภาพที่ 53 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร 

 

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

เป าประสงค:์ การให้ข้อมูล งานบริการ และความช่วยเหลือเชิงบูรณาการแก่เกษตรกรรายบุคคล

การเกษตรแบบดั้งเดิม

การเกษตรด้วยการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลทั่วไป

การเกษตร
แบบครบวงจร
รายบุคคลผ่าน
การบูรณาการ
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพภาคการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship 
Projects) ด้วยกัน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบฐานข้อมูลเกษตรกลาง (Farmer One) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) โดยการบูรณาการ
และวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจาก 3 กรม ได้แก่ กรมประมง กรมส่งเสริมการ เกษตร และ 
กรมปศุสัตว์ โดยข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางจะสามารถให้ริการข้อมูลแก่ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในการน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท านโยบาย และต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้ 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว
เสร็จภายในปี 2562 โดยการด าเนินงานแบ่งออก 3 ช่วง คือ (1) การรวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจาก
หน่วยงานหลัก ซึ่งจะด าเนินการภายในปี 2560 (2) การจัดเตรียมระบบ Cloud ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
พร้อมทั้งด าเนินการ Cleansing Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ฐานกลาง ซึ่งจะด าเนินการภายในปี 2561 
และ (3) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือใช้จัดท านโยบาย และมาตรการทางการเกษตร รวมถึงเปิดให้ริการแก่
ภาคธุรกิจน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะด าเนินการภายในปี 2562 

 

2) โครงการพัฒนาระบบบริการเกษตรกรดิจิทัล 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วนและ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยเกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอความถูกต้องผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application 
นอกจากนี้ ระบบยังสามารถส่งข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้กับเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกได้ โดยหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในโครงการดังกล่าว ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินโครงการนี้แล้ว
เสร็จภายในปี 2561 
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ภาพที่ 54 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 

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
มากยิ่งข้ึน โดยเกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซตแ์ละ 
โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application) นอกจากน้ี ระบบดังกล่าวยัง
สามารถส่งข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้กับเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกได้

1) กรมส่งเสริมการเกษตร

2560 2561 2562 2563 2564

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

โครงการพัฒนาระบบบริการ
เกษตรกรดิจิทัล

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกลาง (Farmer One)

รวบรวมข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรจากหน่วยงานหลัก

จัดเตรียมระบบ Cloud ท่ีใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูล พร้อมท้ัง

ด าเนินการ Cleansing Data เพ่ือ
เช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่ฐานกลาง

น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือใช้จัดท า
นโยบาย และมาตรการทาง

การเกษตร รวมถ งเป ดให้บริการ
แก่ภาคธุรกิจน าไปใช้ประโยชน์
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการท่องเท่ียว 
 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวในเชิงรุก  

ทั้งบริการด้านข้อมูลและด้านการขออนุมัติ/อนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นตอนพิจารณา 
วางแผน เตรียมการ จัดซื้อ เดินทาง จนถึงประเมินผลการท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถยกระดับ
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร 
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5.2 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการท่องเที่ยว 
 
ภาคการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่

ประเทศเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่ องเที่ยวทั้งหมดประมาณ  
2.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย (11.9 ล้าน
ล้านบาท)29 อีกทั้ง มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
มีอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี30 

 

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วโลกก าลังเปลี่ยนแปลงไป โดยนักท่องเที่ยวมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ตลอดช่วงประสบการณ์การท่องเที่ยว คือเปลี่ยนจากการค้นหาข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 
และการแบ่งปันข้อมูลโดยตรงจากการพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ สู่การค้นหาข้อมูลและแบ่งปัน
ประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี (ภาพที่ 55) ดังนั้นแล้ว ภาครัฐจึงควรให้ความส าคัญกับการยกระดับ
ประสบการณ์เชิงดิจิทัลของนักท่องเที่ยว 

 
ภาพที่ 55 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก PayPal (2014). PayPal Insights: The Digital Future of Travel 2014. 

  

                                                           
29 ข้อมูลจากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า 
30 ข้อมูลจากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า 

 87% ของนักท่องเที่ยวใช้อินเตอร์เน็ต
เป นหลักในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 43% ของนักท่องเที่ยวอ่านบทวิจารณ์ 
(review) ด้านการท่องเที่ยวออนไลน์
ก่อนการตัดสินใจ 

 นักท่องเที่ยวใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์
เพิ่มข ้น 42% ตั้งแต่ปี 2011–2014 

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

 16% ของนักท่องเที่ยว เขียนบทวิจารณ์ 
(review) ประสบการณ์ท่องเที่ยวของตนเอง
ออนไลน์

จากนักท่องเที่ยวทั งหมด 1,133 ล้านคน   

พิจารณาและวางแผน
(Discover & Consider)

ท่องเที่ยว และประเมินผล
(Visit & Evaluate)

เตรียมการและจัด ื้อ
(Prepare & Purchase)

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันมาพ ่งพาดิจิทัลเพิ่มข ้นอย่างมีนัยส าคัญตลอดช่วงประสบการณ์การท่องเที่ยว 
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ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี า และมีบทบาทส าคัญในการจัดท านโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนงานการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐภายในกระทรวง และสนับสนุนการให้บริการ
ของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน 

 

นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยว กรมการกงสุล กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า  ตลอดจน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะต้องร่วมมือกับส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกี าในการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เพ่ือแก้ไขอุปสรรคและ
ความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 
ภาพที่ 56 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการท่องเที่ยว 

 
 

โดยจากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศผู้น า โลกในการ
พัฒนาด้านดังกล่าว พบว่าหลายประเทศมีการพัฒนาจากระบบการบริการด้านการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม 
(Traditional Tourism) ไปสู่ ระบบการบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Information-led Tourism) และไปสู่ระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Digital 
Tourism) ดังภาพที ่57 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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บริการด้านการท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กรมการกงสุล

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว

Longstay

ระบบฐานข้อมูลน้ าพุร้อน

ระบบภูมิสารสนเทศด้านการกีฬาและนันทนาการ

กรมการท่องเที่ยว

ศูนย์ปฏิบัติการกรมการท่องเที่ยว

Call Center กรมการท่องเที่ยว
0-2401-1111เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจชาวต่างชาติ/นักท่องเที่ยว
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1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบการบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
สิงคโปร์ และญี่ปุ่น 

 

 โครงการ YourSingapore ของประเทศสิงคโปร์ – โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท า
เว็บไซต์เพ่ือเปรียบเทียบราคาที่พักและเที่ยวบินที่บินมายังสิงคโปร์ โดยมีการเชื่อมต่อกับ
เว็บไซต์ของผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถจองและช าระเงินล่วงหน้าได้ เช่น ร่วมมือกับ 
TripAdvisor 

 โครงการ JNTO ของประเทศญี่ปุ่น  – โครงการดังกล่าวเป็นจัดท าเว็บไซต์แนะน า 
การท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศญี่ปุ่น โดยผู้รับบริการสามารถเข้าไปสืบค้น
รายละเอียดต่างๆ รวมถึงใช้บริการการวางแผนการเดินทาง ซึ่งมีการบอกรายละเอียด 
ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย 

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร คือประเทศอินเดีย  
โดยรัฐบาลอินเดียได้จัดท าเว็บไ ต์ Tripigator (Incredible India) ขึ้น ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีระบบ 
Journey Planner ที่สามารถแนะน าแผนการท่องเที่ยวในลักษณะ “set menu” ตามความสนใจของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความต้องการส่วนตัวได้ และยังมีระบบจองและ
ช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ า เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ท าให้อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ 

 
ภาพที่ 57 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการท่องเที่ยว 

 
  

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

นักท่องเที่ยว โดยสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความต้องการส่วนตัวได้ 
• สามารถจองและช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ า เนื่องจากมีการเช่ือมโยง

ข้อมูลระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน

สิงคโปร์ : YourSingapore
• สามารถเปรียบเทียบราคาท่ีพัก

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
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด
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ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ และพัฒนางานบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร  
โดยภาพที่ 58 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมี
เป้าประสงค์หลัก คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล เพื่อการบูรณาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร  

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ
การพัฒนาที่  1: การบริการด้านการท่องเที่ยวแบบดั้ งเดิม  ระดับการพัฒนาที่  2: การบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การบริการด้านการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม 
 

ในระดับแรกสุดของการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
การบริการของภาครัฐจะยังคงเป็นรูปแบบดั้งเดิม กล่าวคือ นักท่องเที่ยวยังคงต้องเดินทางไปติดต่อ
ภาครัฐ เพ่ือรับบริการด้านการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยที่งานบริการมีความซับซ้อน ใช้เอกสารจ านวน
มาก และใช้เวลามาก 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ในระดับการพัฒนาที่สอง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐหลากหลายหน่วยงาน
ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลเพ่ือการวางแผนท่องเที่ยว และ
ขออนุมัติ อนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
 

ส าหรับการพัฒนาในระดับที่สาม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงงานบริการภาครั ฐทั้งหมดได้  
ณ จุดเดียวผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งด้านข้อมูลเพ่ือการวางแผนท่องเที่ยว และด้านการขออนุมัติ 
อนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ 
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ภาพที่ 58 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 

 

พิจารณาและวางแผน เตรียมการและจัด ้ือ ท่องเที่ยว 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  ระบบจองตั วโดยสารและกจิกรรมตา่งๆ 
โดยมีการกรอกข้อมูลที่มอียู่ในระบบโดยอัตโนมตัิ 
(Integration with Online Booking System)

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

 สามารถจัดเก็บข้อมลูการจองที่พัก  ตั วโดยสาร  
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

เป าประสงค์: พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล เพ่ือการบูรณาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

บริการด้านการท่องเที่ยว
แบบดั้งเดิม

บริการด้านการท่องเที่ยว
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการด้านการ
ท่องเท่ียวแบบครบวงจร
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เพ่ือบรรลุ เป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้าน 
การท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) 
ด้วยกัน 3 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการ Tourism Intelligence Center 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลและ
แสดงผลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี า และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งคาดหมาย
ว่าจะด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยแบ่งออกเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการใช้งานข้อมูลร่วมกันภายในกระทรวง ภายในปี 2560 จากนั้นจึงด าเนินการ
บูรณาการข้อมูลกัหน่วยงานภายนอก ภายในปี 2561 และด าเนินการบูรณาการข้อมูลครอบคลุม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ภายในปี 2562 

 

2) โครงการ Thailand Tourism Gateway 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถระบุ
ข้อมูลต่างๆ เช่น ความสนใจ งบประมาณ ประเภทการเดินทาง โดยระบบจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และเสนอแผนการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการรายบุคคลโดยเฉพาะ ผ่านบริการแบบครบวงจร  
ในหน้าเว็บไซต์ และผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application) โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2562 

 

3) โครงการระบบลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินการให้บริการลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa) 
แบบครบวงจรผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูล ยื่นขอวีซ่า ช าระเงิน และรับการ
อนุมัติผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  
จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าระบบดังกล่าว และเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 
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ภาพที่ 59 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการ Tourism Intelligence 
Center

มีการบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว ข้อมูล
ที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจดัการทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี า
2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการ Thailand Tourism 
Gateway

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

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี า
2) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า
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

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

ระบบลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa)

โครงการ Thailand Tourism Gateway

โครงการ Tourism Intelligence Center
บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้งาน
ข้อมูลร่วมกันภายในกระทรวง

บูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก

บูรณาการข้อมูลครอบคลุม
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ของประเทศ
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการลงทนุ 
 
การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อ  

ขอใบอนุมัติ/อนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ าซ้อน เนื่องจากระบบมีการ 
บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การด าเนินการขอใบอนุมัติ/อนุญาตเกี่ยวกับ 
การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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5.3 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการลงทุน 
 
การลงทุนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีผลกระทบ 

เชิงกว้างต่อปัจจัยเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การเพ่ิมขึ้นของ 
อัตราการจ้างงาน เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาที่ส าคัญคือ การสูญเสีย 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน และการทีน่ักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ
ไทย ซึ่งเห็นได้จากอันดับความยากง่ายในการจัดตั้งและประกอบธุรกิจ (อันดับดัชนี  Ease of Doing 
Business Index) ของไทยในปี 2560 ซึ่งลดลงกว่า 23 อันดับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (นับจากปี 2555) แม้ว่า
อันดับดังกล่าวจะขยับขึ้นจากปี 2559 ที่อยู่ที่อันดับที่ 49 ของโลกแล้วก็ตาม ขณะเดียวกัน จะเห็นได้ว่ามูลค่า
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตที่ต่ าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง
อย่างสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ดังแสดงในภาพที ่60 

 
ภาพที่ 60 อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการลงทุน 

 
ที่มา: รวบรวมข้อมูลจาก World Bank และ UNCTAD 

 
ในการแก้ไขต่ออุปสรรคและความท้าทายด้านการลงทุน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) – เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาท
ในการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย ทั้งการลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุน
ออกไปต่างประเทศ ทั้งนี้ บีโอไอ ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน อ านวยความสะดวกด้าน
การลงทุน และให้บริการสนับสนุนธุรกิจต่างๆ รวมถึงมีการจัดท าศูนย์ข้อมูลและบริการ

นักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย 
โดยอัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในไทย

ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

ประเทศไทยก าลังสูญเสยีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการลงทุน โดยอันดับความยากง่ายในการ

จัดตั้งและประกอบธุรกิจลดลงจากเดิมอย่างมาก

ที่มา:  FDI Statistics, UNCTAD

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ป  2552 และ 2556

มาเลเ ียมีอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนต่างชาติมากกว่าไทย
ถ ง  4.5 เท่าและการลงทุนต่างชาติในสิงคโปร์ 1 ปี
มีมูลค่าเทียบเท่ากับการลงทุนต่างชาติในไทย 5 ปี 
ทั้งที่ขนาดเศรษฐกิจสิงคโปร์เล็กกว่าไทย ถึง 25 

23.8

4.9 4.9 1.5

63.8

12.9
18.4

12.3

สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย

(+747%)(+167%) (+278%)

(+168%)

FDI ในปี 2556 (พันล้าน USD)

FDI ในปี 2552 (พันล้าน USD)

  th  46th

1st  2nd

18th  23rd

129th  91st

98th  82nd

ป  2012
ต าแหน่ง

ที่เปลี่ยนแปลง ป  2017 

สิงคโปร์มีอันดับดัชนี EODB ที่ค่อนข้างคงที่ 
ขณะทีไ่ทยและมาเลเ ียมีอันดับที่ลดลงค่อนข้างมาก 

ส่วนอินโดนีเ ียและเวียดนามมีการเพิ่มขึ้นของอันดับที่ค่อนข้างสูง

ที่มา:  Doing Business Report, World Bank
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ด้านการลงทุน ณ จุดเดียว (One Start One Stop Center: OSOS) เพ่ือส่งเสริมการ
ลงทุนของประเทศ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) – เป็นหน่วยงานหลักในการ
ผลักดัน ส่งเสริม และวางแผนการพัฒนาระบบราชการของประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล โดยการปรับปรุงระบบราชการและงานของรัฐที่มีอยู่เดิม รวมถึง
โครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้ดียิ่งขึ้น 

 

นอกจากนี้ หน่วยงานอ่ืนที่สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการลงทุน ยังได้แก่ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) 

 
ภาพที่ 61 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการลงทุน 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการลงทุนของประเทศผู้น าของโลกในการ

พัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบใช้เอกสาร 
(Paper-based Business Licensing) ไปสู่ ระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Business Licensing) และไปสู่ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 
(Integrated Business Licensing System) ดังภาพที่ 62 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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บริการด้านการลงทุน
ในปัจจุบัน

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ

ตรวจสอบสถานภาพเอกสารทาง Internet

ยื่นแบบรายงานผลการด าเนินงาน (ตส.310)

ยื่นแบบแจ้งยืนยันการด าเนินโครงการ

ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้บริหารภาครัฐ
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1) กลุ่มประเทศท่ีพัฒนาไปสู่ระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเดีย 
ทั้งนี้ รัฐบาลอิเดียมีการจัดท าระบบรองรับการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอ
ใบอนุญาตและยื่นค าขอผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน ได้แก่ 
สิงคโปร์ นอร์เวย์ มาเลเซีย และสหราชอาณาจักร 

 
 ระบบ Online Business Licensing Service (OBLS) ของประเทศสิงคโปร์  – 

รัฐบาลสิงคโปร์มีการจัดท าระบบ OBLS ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมการขอใบอนุญาตของ
ภาครัฐทุกประเภท ผ่านระบบดังกล่าวที่เป็นช่องทางออนไลน์ระบบเดียว ซึ่งปัจจุบัน 
สามารถให้บริการการขอใบอนุญาตต่างๆ ได้ถึง 260 ประเภทใบอนุญาตจาก  
30 หน่วยงาน 

 ระบบ Altinn ของประเทศนอร์เวย์ – รัฐบาลนอร์เวย์มีการจัดท าระบบ Altinn ขึ้น  
โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบบูรณาการด้านข้อมูล และธุรกรรมบริการของ 41 หน่วยงาน 
กว่า 1,200 งานบริการ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร สามารถ
ยื่นค าขอและติดตามสถานะการด าเนินงานของภาครัฐได้ 

 ระบบ Business Licensing Electronic Support System (BLESS) ของประเทศ
มาเลเ ีย – รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้งระบบ BLESS ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลและ
ท าธุรกรรมโดยที่ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตต่างๆ เพ่ือเริ่มต้นธุรกิจได้ ผ่านระบบ
เดียว ระบบดังกล่าวถือว่าช่วยลดความซับซ้อนในการขออนุญาตต่างๆ ในประเทศลง  
โดยหน่วยงานรัฐได้มีการบูรณาการและร่วมกันพิจารณาควบรวมแบบฟอร์มและใบอนุญาต
กว่า 600 รายการเหลือเพียง 400 รายการ 

 เว็บไ ต์ GOV.UK ของสหราชอาณาจักร – รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีการจัดท า
เว็บไซต์ GOV.UK ขึ้น เพ่ือบริการด้านการลงทะเบียนธุรกิจแบบออนไลน์ ทั้งนี้ เว็บไซต์
ดังกล่าวมีระบบ “License Finder” เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหาใบอนุญาต
ทั้งหมดท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจแต่ละประเภท 
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ภาพที่ 62 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการลงทุน 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐไทย จึงเป็นปัจจัยส าคัญ

ในการยกระดับประสิทธิภาพของภาคการลงทุนและดึงดูดนักลงทุนได้ส าเร็จในโลกยุคดิจิทัล   
โดยภาพที่ 63 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการลงทุน ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก 
คือ การบูรณาการงานบริการด้านธุรกิจและการลงทุน ณ จุดเดียว 

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ
การพัฒนาที่ 1: ระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบใช้เอกสาร ระดับการพัฒนาที่ 2: ระบบงานบริการ
ด้านการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุน
ข้ามหน่วยงาน 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: ระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบใช้เอกสาร 
 

ในระดับการพัฒนาแรกสุดนี้ การให้บริการ อาทิ การอนุมัติ อนุญาตด้านการลงทุน ณ จุด
ให้บริการตามหน่วยงานต่างๆ ยังคงจ าเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ให้อนุมัติ อนุญาต ด้วยตนเอง โดยการยื่นค าขอและเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสาร และยังไม่มี
การยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์แต่อย่างใด 

  

นอร์เวย์: Altinn
ระบบ Altinn เป็นระบบบูรณาการด้านข้อมลู และ
ธุรกรรมบริการของ 41 หน่วยงาน กว่า 1 200 งาน
บริการ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแบบ
ครบวงจร สามารถยื่นค าขอและติดตามสถานะ
การด าเนินงานของภาครฐัได้

สิงคโปร์: Online Business Licensing Service
ระบบ OBLS เป็นระบบศูนย์รวมการขอใบอนุญาตของ
ภาครัฐทุกประเภทได้ถึง 260 ประเภทใบอนุญาตผ่าน
ช่องทางออนไลน์ จาก 30 หน่วยงาน ผ่านระบบเดียว

มาเลเ ีย: Business Licensing Electronic 
Support System (BLESS)
เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลและท าธุรกรรมโดย
ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อ
เริ่มต้นธุรกิจได้ ผ่านระบบเดียว มีการลดความ
ซับซ้อนในการขออนุญาตโดยพิจารณาควบรวม
แบบฟอร์มและใบอนุญาตกว่า 600 รายการเหลือ
เพียง 400 รายการ

สหราชอาณาจักร: GOV.UK
GOV.UK เป็นระบบการลงทะเบียนธุรกิจออนไลน์ 
และระบบ “License Finder” เพื่อช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถค้นหาใบอนุญาตทั้งหมด
ท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจแต่ละประเภท

ระบบบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุน
ข้ามหน่วยงาน

ระบบงานบริการ
ด้านการลงทุน

แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบงานบริการ
ด้านการลงทุน
แบบใช้เอกสาร

อินเดีย: 
มีระบบรองรับการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบของ
แต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการขอใบอนญุาตและยื่นค าขอผ่านช่องทางออนไลนส์ าหรับแต่ละหนว่ยงาน
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2) ระดับการพัฒนาที่ 2: ระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ส าหรับการพัฒนาในระดับที่สอง การให้บริการโดยหน่วยงานด้านการลงทุนเริ่มมีการ
ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน
ได้ เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติ อนุญาตเอกสารต่างๆ ซึ่งสามารถด าเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 
โดยกระบวนการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงานที่ก ากับดูแลอยู่ 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 
 

ในระดับการพัฒนาขั้นสุดท้าย ภาครัฐจะด าเนินการบูรณาการงานบริการด้านการลงทุน 
ข้ามหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับบริการต่างๆ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์  
ณ จุดบริการเดียว (เช่น เว็บไซต์เดียว เป็นต้น) โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการส่งเอกสารที่ซ้ าซ้อนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ เนื่องจากระบบการให้บริการมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และสามารถดึงข้อมูล
จากฐานข้อมูลกลางที่มีอยู่แล้วมาใช้ตรวจสอบได้ทันที 
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ภาพที่ 63 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการลงทุน 

 

จดทะเบียนธุรกิจ รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ขออนุญาตก่อสร้าง   ใบ รง.4 ขอใบอนุญาตอื่น  เพ่ือด าเนินธุรกิจ

 ระบบบูรณาการข้อมูลของนักลงทุน เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ และบุคคลผู้มีอ านาจในการท าธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Customer Profile)

 ระบบแนะน าและให้ข้อมูลใบอนุญาตท่ีจ าเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจรายประเภท (Permit Advisor)
 ระบบรองรับการยื่นค าขอเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ โดยยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว และมีการกรอกข้อมูลท่ีภาครัฐมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill)
 ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือส่งค าขอไปยังหน่วยงานต่างๆตามล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม (Business Process 

Management)
 ผู้ประกอบการสามารถติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหน่วยงานแบบ real-time และมีระบบแจ้งเตือน (Status Tracking & Notification)

 ระบบจดทะเบียนออนไลน์โดยไม่
ต้องส่งเอกสารท่ีรัฐมีอยู่แล้ว เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน

 ระบบยื่นขอสิทธิประโยชน์ออนไลน์
โดยไม่ต้องส่งเอกสารท่ีรัฐมีอยู่แล้ว
เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ 
ใบ ภ.พ.20

 ระบบยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง 
และใบ รง.4 ออนไลน์โดยไม่ต้อง
ส่งเอกสารที่รัฐมีแล้ว เช่น หนังสือ
จดทะเบียนธุรกิจ ใบ ภ.พ.20

 ระบบยื่นขอใบอนุญาตออนไลน์โดย
ไม่ต้องส่งเอกสารท่ีรัฐมีอยู่แล้ว เช่น 
หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ 
ใบ ภ.พ.20

 ระบบจดทะเบียนธุรกิจท่ีนักลงทุน
สามารถส่งเอกสารประกอบผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของแต่ละ
หน่วยงาน

 ระบบติดตามสถานะค าขอจด
ทะเบียนธุรกิจ

 ระบบสมัครรับสิทธิประโยชน์
ท่ีนักลงทุนสามารถส่งเอกสาร
ประกอบผ่านช่องทางออนไลน์
ของแต่ละหน่วยงาน

 ระบบติดตามสถานะการสมัครรับ
สิทธิประโยชน์

 ระบบยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ท่ีนักลงทุนสามารถส่งเอกสาร
ประกอบผ่านช่องทางออนไลน์
ของแต่ละหน่วยงาน

 ระบบติดตามสถานะการพิจารณา
ค าขอ

 ระบบยื่นขอใบอนุญาตท่ีนักลงทุน
สามารถส่งเอกสารประกอบผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของแต่ละ
หน่วยงาน

 ระบบติดตามสถานะการพิจารณา
ค าขอ

 ไม่มีระบบจดทะเบียนธุรกิจและ
ส่งเอกสารประกอบผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จึงต้องใช้เอกสารจ านวน
มากและนักลงทุนต้องเดินทางไป
ติดต่อแต่ละหน่วยงานด้วยตนเอง

 ไม่มีระบบสมัครรับสิทธิประโยชน์
และส่งเอกสารประกอบผ่าน
ช่องทางออนไลน์ จึงต้องใช้
เอกสารจ านวนมากและนักลงทุน
ต้องเดินทางไปติดต่อแต่ละ
หน่วยงานด้วยตนเอง

 ไม่มีระบบยื่นขอใบอนุญาต
ก่อสร้างและส่งเอกสารประกอบ
ผ่านช่องทางออนไลน์ จึงต้องใช้
เอกสารจ านวนมากและนักลงทุน
ต้องเดินทางไปติดต่อแต่ละ
หน่วยงานด้วยตนเอง

 ไม่มีระบบยื่นขอใบอนุญาตและส่ง
เอกสารประกอบผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จึงต้องใช้เอกสารจ านวน
มากและนักลงทุนต้องเดินทางไป
ติดต่อแต่ละหน่วยงานด้วยตนเอง

เป าประสงค:์ บูรณาการงานบริการด้านธุรกิจและการลงทุน ณ จุดเดียว

ระบบงานบริการ
ด้านการลงทุนแบบใช้เอกสาร

ระบบงานบริการ
ด้านการลงทุน

แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการลงทุน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Project) ด้วยกัน 2 โครงการ 
ดังนี้ 

 

1) โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ โดยรวบรวมข้อมูล
ธุรกรรมด้านการลงทุนจากการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวก  
แก่ผู้ประกอบการในการติดต่อราชการเพ่ือเริ่มธุรกิจ หรือขอใบอนุญาต อนุมัติ หรือการยื่นค าขอหรือ
เอกสารต่างๆ โดยด าเนินการผ่านจุดเดียว นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าวยังบูรณาการข้อมูลนิติบุคคลและ
เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย และ
สามารถน าไปใช้งานได้ 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
และส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งคาดหมายว่าการด าเนินโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 
ปี 2562 โดยแบ่งออกเป็นการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกลางและขีดความสามารถหลักในช่วงปีแรกของ  
การด าเนินโครงการ จากนั้นจึงเป็นการขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลุมทุกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ 
ตามแผนในปี 2562 

 

2) โครงการบริการ Smart Service 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล (Smart Service) ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐต่างๆ 

 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการด าเนินโครงการนี้ โดยมี
ระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น คือภายในปี 2561 โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และมี Shared Linkage Service ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และ
ด าเนินการยกระดับบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว และให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบ ให้แล้วเสร็จภายใน  
ปี 2561 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 64 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการลงทุนรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ 
(Biz Portal)

การจัดท าศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ โดยรวบรวมข้อมูลธุรกรรม
ด้านการลงทุนจากการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการติดต่อราชการเพื่อเริม่ธุรกิจ หรือ
ขอใบอนุญาต/อนุมัติ หรือการยื่นค าขอหรือเอกสารต่างๆ โดยด าเนินการผ่าน
จุดเดียว นอกจากน้ี ศูนย์ดังกล่าวยังบูรณาการข้อมูลนิติบุคคลและเชื่อมโยง
ข้อมูลนิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ทันสมัย และสามารถน าไปใช้งานได้

1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2) ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
4) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

บริการ Smart Service การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล (Smart Service) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐต่างๆ

1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2) ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2560 2561 2562 2563 2564

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

พัฒนาระบบเชื่อมโยงกลาง
และขีดความสามารถหลัก

ขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลุมทุกใบอนุญาต

บริการ Smart Service
การเชื่อมโยงฐานขอ้มลูระหว่าง

หน่วยงาน และมี Shared 
Linkage Service  

การยกระดับบริการเบ็ดเสร็จที่จุด
เดียว และให้บริการออนไลน์เต็ม

รูปแบบ
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ 

ด้านวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
การบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการรายบุคคล รวมทั้งมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ประกอบการใช้บริการเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยระบบสามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภาครัฐได้โดยอัตโนมัติ 
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5.4 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาทส าคัญมากต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
เนื่องจากท าให้เกิดการจ้างงานจ านวนมาก คือประมาณ 10.5 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 27 ของ
จ านวนแรงงานที่ถูกจ้างงานทั้งหมดในประเทศไทย31 นอกจากนี้ ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยมียังจ านวนมาก โดยมีสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมประมาณ  
2.7 ล้านราย หรือเท่ากับร้อยละ 99.73 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศไทย32 อย่างไรก็ดี แม้ว่า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีความส าคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย แต่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ยังคงเป็นโจทย์ส าคัญที่ภาครัฐไทยควรเร่งด าเนินการ เนื่องจาก
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในปัจจุบันยังต้องการพัฒนา  โดยเฉพาะ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะพบว่าผลิตภาพแรงงานในไทยในปี 2557 เมื่อวัดจากมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อแรงงาน 1 คน ต่อปี ยังมีมูลค่าต่ ากว่าผลิตภาพแรงงานของมาเลเซียประมาณ  
2 เท่า33 

 
ภาพที่ 65 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากส านกังานสถิตแิห่งชาติ และส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

                                                           
31 ข้อมูลการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของประชากร โดยส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ข้อมูล ณ ปี 2544-2557) 
32 ข้อมูลจากส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ข้อมูล ณ ปี 2557) 
33 ข้อมูลจากส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

SMEs มีจ านวน  2.7 ล้าน
รายคิดเป็น 99.73% ของ
จ านวนวิสาหกิจทั้งหมดใน

ประเทศไทย

การจ้างงานของ SMEs 
มีจ านวน 10.5 ล้านคน

นับเป็น 27% ของแรงงาน
ทั้งหมดในประเทศไทย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
มีบทบาทที่ส าคัญมากต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

แต่การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ SME ไทย 
ยังเป นโจทย์ส าคัญส าหรับภาครัฐ

ในปี 2557 แรงงานไทยสามารถสร้างมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวม 
(GDP) ได้โดยเฉลี่ย 268,000 บาท ต่อคน ต่อปี (US$7,548) 

ในขณะที่ผลิตภาพแรงงานมาเลเซียเฉลีย่ 537,700 บาท 
ต่อคน ต่อปี (US$15,144)

ไทย มาเลเซีย

มีการจ้างงานจ านวนมากใน 
SMEs

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจ านวนมาก

*ที่มา: การส ารวจภาวการณ์มีงานท าของประชากร 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลปี 2544-2557

*ที่มา:ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ข้อมูลปี 2557 *ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม;

Department of Statistics Malaysia Official Portal

ผลิตภาพแรงงานของไทยต่ ากว่า
ผลิตภาพแรงงานของมาเลเ ีย 2 เท่า

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ต่อ
แรงงาน 1 คน ต่อปี

US$ 7,548

US$ 15,144



 

 

 

148  

 

 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)| Tel. +66 (0) 2 612 6000 | Fax. +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

 

ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) เป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิด 
การพัฒนาขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมถึงส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 
ภาพที่ 66 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศผู้น าของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่าหลายประเทศมีการพัฒนาจากระดับการส่งเสริม 
SME โดยใช้เทคโนโลยีอย่างจ ากัด (Traditional SME) ไปสู่ระดับการส่งเสริม SME ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (SME Electronic Support) และไปสู่ระดับการส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุก 
เพ่ือส่งเสริมการเติบโต (Integrated & Proactive SME Support) ดังภาพที่ 67 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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บริการด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบัน

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม อ ต์แวร์แห่งชาติ

เขตอุตสาหกรรม อ ต์แวร์แห่งประเทศไทย

ประชาชน

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ สสว. Call Center     1301
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1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระดับการส่งเสริม SME ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มาเลเซีย  
และฮ่องกง 

 

 เว็บไ ต์ SME Corp ของประเทศมาเลเ ีย – รัฐบาลมาเลเซียได้จัดท าเว็บไซต์ SME 
Corp ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์การให้ข้อมูลแหล่งเงินทุน ค าแนะน าในการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนการอบรมออนไลน์ ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ 

 ระบบ Advisory and form download ของประเทศฮ่องกง – รัฐบาลฮ่องกงมีการ
จัดท าระบบบริการที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถค้นหาข้อมูลการวางแผนและ
ประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงสามารถขอค าแนะน าในการให้บริการและ
ขยายธุรกิจ หรือความคิดเห็นจากผู้ใช้งานอ่ืนๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระดับการส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต 
ได้แก่ ออสเตรเลีย เดนมาร์ค สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร 

 

 โครงการ Digital Brisbane/ Digital Business ของประเทศออสเตรเลีย – โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยมี
ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น ระบบบัญ ชี  ระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นต้น เพ่ือให้บริการออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย 

 โปรแกรม NemHandel ของประเทศเดนมาร์ค – รัฐบาลเดนมาร์คได้จัดท าโปรแกรม
ดังกล่าวขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้ใช้ระบบบัญชี ทั้งนี้ โปรแกรม
ดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีจากระบบของผู้ประกอบการกับระบบของภาครัฐ 
ท าให้ช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมและยื่นเอกสารเพ่ือติดต่อหน่วยงานภาครัฐได้ 

 โครงการ Spring ของประเทศสิงคโปร์ – โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบ
ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยตัวระบบสามารถให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และยังสามารถใช้เครื่องมือ (toolkit)  
เพ่ือวางแผนทางการเงิน และจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจของตนได้ 

 เว็บไ ต์ GOV.UK ของสหราชอาณาจักร  – รัฐบาลอังกฤษมีการจัดท าเว็บไซต์ 
GOV.UK ขึ้น เพ่ือบริการด้านการให้และค้นหาข้อมูลการวางแผนและการประกอบธุรกิจ
แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
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ภาพที่ 67 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 
เพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาพที่ 68 ได้แสดงกรอบ

แนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก 
คือ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อการเติบโต
อย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 

 

โดยแบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1: การส่งเสริม SME 
โดยใช้เทคโนโลยีอย่างจ ากัด ระดับการพัฒนาที่ 2: การส่งเสริม SME ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระดับการพัฒนาที่ 3: ส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การส่งเสริม SME โดยใช้เทคโนโลยีอย่างจ ากัด 
 

ในขั้นนี้ ภาครัฐมีบทบาทที่จ ากัดในการส่งเสริม SME และมุ่งเน้นการขึ้นทะเบียนเพ่ือก ากับ
ดูแลในภาพรวม ขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากกว่าการน า
ข้อมูลมาวิเคราะหแ์ละใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีการใช้เทคโนโลยีอย่างจ ากัด 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การส่งเสริม SME ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ส าหรับการพัฒนาในขั้นถัดมา ภาครัฐมีการส่งเสริม SME ผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยการ
ให้ข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจต่างๆ โดยส่วนมากจะเป็นการให้ข้อมูลผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ข้อมูลบนระบบของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภาครัฐยังส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการด าเนินและขยายธุรกิจ 

  

การส่งเสริม SME 
แบบบูรณาการเชิงรุก
เพ่ือส่งเสริมการเติบโต

การส่งเสริม SME ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

การส่งเสริม SME โดยใช้
เทคโนโลยีอย่างจ ากัด

สิงคโปร์: โครงการ Spring
• ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดย

การค้นหาตามวงจรธุรกิจ หรือ ตามอุตสาหกรรม
• สามารถใช้เครื่องมือ (toolkit) ผ่านช่องทางออนไลน์

เพื่อวางแผนทางการเงิน จัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์

สหราชอาณาจักร: Gov.uk
• มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อให้

ค าปรึกษาผู้ประกอบการรายบุคคล เช่น live chat 
โทรศัพท์ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา

• มีการฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านศูนย์
ฝึกอบรมต่างๆโดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียน
ได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ออสเตรเลีย: โครงการ Digital Brisbane/ Digital 
Business
• สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบ

ธุรกิจ โดยมีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้บริการออนไลนแ์ก่ผู้ประกอบการ 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการแตล่ะราย

เดนมาร์ค: NemHandel
• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบบัญชีโดยการสร้าง

Nemhandel (โปรแกรม middleware) ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีจากระบบของผู้ประกอบการกับ
ระบบของภาครัฐ ท าให้ช่วยลดระยะเวลาในการเตรียม
และยื่นเอกสารเพื่อติดต่อหน่วยงานภาครฐั

มาเลเ ีย: SME Corp
• ให้ข้อมูลแหล่งเงินทุน ค าแนะน าในการประกอบธุรกิจ 

การอบรมออนไลน์

ฮ่องกง: Advisory and form download 
• สามารถค้นหาข้อมลูการวางแผนและประกอบธุรกิจ

ผ่านช่องทางออนไลน์
• สามารถขอค าแนะน าในการให้บริการและขยายธุรกจิ 

หรือความคิดเห็นจากผู้ใช้งานอ่ืนๆผ่านช่องทาง
ออนไลน์
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3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต 
 

ท้ายสุด ภาครัฐจะบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และเผยแพร่ข้อมูล  
ให้ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ณ จุดเดียว ซึ่งข้อมูลที่ภาครัฐเผยแพร่ให้ประชาชนจะตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการรายบุคคลจากการวิเคราะห์โปรไฟล์ของธุรกิจต่างๆ ภาครัฐมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ประกอบการใช้เพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปแบบ Software as a 
Service (SaaS) โดยที่ระบบสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภาครัฐเพ่ือให้มีการท าธุรกรรมได้  
โดยอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 68 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

ค้นหาข้อมูลเพ่ือวางแผน
ขอค าแนะน า

เกี่ยวกับการท าธุรกิจ
ฝ กอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะ การประกอบธุรกิจ

 มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อวางแผน
และประกอบธุรกิจจากหน่วยงาน
ต่างๆ มาไว้ ณ จุดเดียว โดยแสดง
ข้อมูลตามประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ เช่น ค้นหาข้อมูลตาม
วงจรธุรกิจ (Customer-Centric 
Portal)

 สามารถแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ SME แต่ละกลุ่ม 
(Personalized Information by 
Customer Segment)

 มีระบบบริหารจัดการเพื่อก ากับการ
สร้างและแก้ไขข้อมูลให้มีความเป็น
ปัจจุบัน (Content Management & 
Governance)

 มีช่องทางออนไลน์ เช่น 
live chat หรือ video 
call ให้ SME สามารถ
ขอค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญในเฉพาะด้าน
(E-Consulting) 

 มีระบบเพื่อให้ผู้ให้บริการที่จัดการอบรมสามารถ
น าหลักสูตรการอบรมและเนื้อหามาเผยแพร่
ออนไลน์ (E-Learning Content Management)

 มีระบบเพื่อให้ SME สามารถรับการอบรม
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น text, audio, 
video (E-Learning System)

 ระบบสามารถให้ค าแนะน าหลักสูตรการฝึกอบรม
ตามความต้องการรายบคุคล (Personalized 
Training Recommendations)

 ระบบสามารถบันทึกประวตัิการเข้าอบรมและ
ผลการฝึกอบรมเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง (Training Certification)

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบ Software as a Service 
(SaaS) ให้ SME ใช้เพื่อประกอบ
ธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารสินค้า
ฯลฯ

 มีการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ SME (SaaS) และ
ระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ 
(Integration with Government 
Agency System)

 มีการจัดเก็บข้อมลูของ SME เช่น ข้อมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได้ ช่วงระยะในวงจรธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management)

 มีการให้ข้อมูลเพื่อวางแผนและ
ประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยหลายหน่วยงาน

 มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกบั
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
เช่น รายชื่อและที่อยู ่
ผ่านช่องทางออนไลน์

 มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัหลักสูตรการอบรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์

 มีระบบสมัครและลงทะเบียนเพื่อเขา้รับการอบรม
ตามสถานที่ที่มีการจัดฝึกอบรม

 มีการให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับ
การเลือกและจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารสินค้า

 ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
ท าให้ยากต่อการเขา้ถงึ

 ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่
เพื่อประกอบธุรกจิ

 ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมถกูจดัเก็บในรูปแบบ
เอกสาร ท าให้ยากต่อการเขา้ถึง ไม่มีการจัดอบรม
เพื่อยกระดับสมรรถนะ

 ด าเนินการในรูปแบบเอกสาร ไม่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบ
ธุรกิจ

เป าประสงค์: การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อการเติบโตอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน

การส่งเสริม SME โดยใช้
เทคโนโลยีอย่างจ ากัด

การส่งเสริม SME ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

การส่งเสริม SME 
แบบบูรณาการเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการเติบโต
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ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) 
ด้วยกัน 3 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพ SME (SME Information 
Portal) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบศูนย์รวมและเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ SME โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้าง SME สถานการณ์ SME การค้า
ระหว่างประเทศของ SME ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ ของ SME ข้อมูลทางการเงินของ SME และการ
วิเคราะห์ศักยภาพของ SME โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งคาดหมายว่าการด าเนินการโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยเริ่มต้น
จากการรวมศูนย์ข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ใน
การส่งเสริม SME ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 จากนั้นจึงด าเนินการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขตการให้ บริการ 
ข้อมูลออนไลน์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562  

 

2) โครงการระบบ อ ต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจส าหรับ SME (Software as a 
Service for SME) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Software as a 
Service ให้ผู้ประกอบการใช้เพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจ ระบบ
บัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารคลังสินค้า เป็นต้น โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบของ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ ซึ่งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการด าเนินการของโครงการนี้ และคาดหมาย
ว่าจะด าเนินงานแล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

3) โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ (Mobile 
Enterprise d-Government Award: MEGA) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาหลักสูตรการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
ภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยคนไทย เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่อไป  
ซึ่งเป็นเสมือนโครงการระยะสั้น ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 (ระยะเวลา 1 ปี)  

 

ทั้งนี้ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  และ  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) 
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ภาพที่ 69 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ SME 
(SME Information Portal)

ระบบศูนย์รวมและเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME โดยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้าง SME สถานการณ์ SME การค้าระหว่างประเทศของ 
SME ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจต่างๆ ของ SME ข้อมูลทางการเงินของ SME และการ
วิเคราะห์ศักยภาพของ SME 

1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.)

ระบบ อ ต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ส าหรับ SME (Software as a Service 
for SME) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Software as a Service ให้ผู้ประกอบการ
ใช้เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารคลังสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ 

1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.)

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนา
โมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ (Mobile
Enterprise d-Government Award: MEGA)

พัฒนาหลักสูตรการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่อส่งเสริม
การแข่งขันการพัฒนาแอปพลเิคชันโดยคนไทย เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่อไป

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
3) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

2560 2561 2562 2563 2564

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

ระบบ อ ต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจส าหรับ SME

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 
ภาครัฐ (MEGA) 

ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพ SME (SME Information Portal)
รวมศูนย์ข้อมูลต่าง  จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อใช้ในการส่งเสริม SME

พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขต

การให้บริการข้อมูลออนไลน์ให้สมบูรณ์ยิ่งข ้น
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการค้า 
 
การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขออนุญาต

น าเข้าส่งออกทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตอ่ืนๆ ณ จุดเดียว ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
ป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว  



 

 

 

 157 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) | T +66 (0) 2 612 6000 | F +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

5.5 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการค้า 
 
ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับภาคการส่งออก ทั้งในด้านมูลค่าการส่งออก

ที่มีอัตราการเติบโตช้าลง โดยจากปี 2553 ถึงปี 2557 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีลดลงจากร้อยละ 17.7 
สู่ร้อยละ 5.834 และด้านขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการน าเข้า-ส่งออก 
หรือ Trading Across Border Index ตั้งแต่ปี 2551-2557 พบว่าอันดับของประเทศไทยลดลงตั้งแต่ 
ปี 2552 โดยปัจจุบัน ประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในการ
น าเข้า-ส่งออกที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีการพัฒนาอันดับอย่างก้าว
กระโดด35 ด้วยเหตุนี้ การยกระดับขีดความสามารถในด้านการค้า (น าเข้า ส่งออก) จึงเป็นประเด็น
ส าคัญที่ภาครัฐควรจะเร่งแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการค้าไทยให้ทัดเทียม
กับประเทศอ่ืนๆ 

 
ภาพที่ 70 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการค้า 

 
ที่มา: ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความรว่มมือจากกรมศุลกากร และ World Bank 

 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการค้า (น าเข้า ส่งออก) ได้แก่  

กรมศุลกากร และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นอกจากนี้ ยังมีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
ทีช่่วยสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในด้านดังกล่าวเช่นเดียวกัน  

                                                           
34 ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
35 ข้อมูลจาก Doing Business Report โดย World Bank 
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อันดับสูงสุด

อันดับต่ าสุด

ไทย

มาเลเ ีย
เกาหลีใต้
สิงคโปร์

Trading Across Border Index ป  2551 -2557

จากป  2553 ถ งป  2558 ประเทศไทยมีอัตราการส่งออก
ทีมี่การเติบโตเ ลี่ยต่อป ช้าลงอย่างต่อเนื่อง
(17.7% ในป  2553 เป น 5.8% ในป  2558)

ขีดความสามารถในการแข่งขันในการน าเข้า-ส่งออกของประเทศ
ไทยลดลงตั้งแต่ป  2552 โดยปัจจุบันประเทศคู่แข่งในภูมิภาคมี 
Trading Across Border Index ที่สูงกว่าประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกมีอัตราการเติบโตช้าลง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

ในด้านการค้าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

ปี
มูลค่าการส่งออก 

(ล้านบาท)
อัตราการเตบิโตเฉลี่ยตอ่ปี

2553 6,113,335 17.7%

2554 6,707,988 9.7%

2555 7,078,420 5.5%

2556 6,909,741 -2.4%

2557 7,313,066 5.8%

2558 7,227,160 -1.2%

มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยระหว่าง ป  2553 - 2557
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ภาพที่ 71 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการค้า 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการค้าของประเทศผู้น าของโลกในการพัฒนา

ด้านดังกล่าว พบว่าหลายประเทศมีการพัฒนาจากเพียงการด าเนินการระบบพิธีการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs) ไปสู่ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
(Regulatory Single Window (B2G)) และไปสู่ระบบบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร 
(Trade Single Window (B2B & B2G)) ดังภาพที่ 72 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ มาเลเซีย โดยรัฐบาลมาเลเซียมีการจัดท าระบบ ePermit ส าหรับขอใบอนุมัติ อนุญาต
ต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ eDeclare ส าหรับการผ่านพิธีศุลกากรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาปสู่ระบบบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร ได้แก่ เกาหลีใต้  
และสิงคโปร์ 

 

 ระบบ uTradeHub ของประเทศเกาหลีใต้  – รัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดท าระบบ 
uTradeHub ขึ้นมา โดยเป็นระบบการท าธุรกรรมแบบไร้เอกสาร ซึ่งเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ กรมศุลกากร และภาคเอกชน อาทิ ธนาคาร และบริษัทขนส่ง 
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บริการด้านการค้า 
(น าเข้า/ส่งออก) ในปัจจุบัน

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
(น าเข้า/ส่งออก)

ผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ
(น าเข้า/ส่งออก)

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมศุลกากร

ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยน

ชื่อเรือ-วันเข้าเรือ-ออก

NSW ใบอนุญาต

รายชื่อผู้พัฒนา Software
ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้บริหารภาครัฐ
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 ระบบ TradeXChange ของประเทศสิงคโปร์ – รัฐบาลสิงคโปร์มีการพัฒนาระบบ
ต่างๆ ส าหรับการส่งและอนุมัติ ใบขนสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ให้บริการงาน 
ที่นอกเหนือจากพิธีศุลกากรที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับภาคเอกชน เช่น บริษัทขนส่ง 
หรือธนาคาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวชื่อว่าระบบ 
TradeXChange 

 
ภาพที่ 72 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการค้า 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการอ านวยความสะดวกด้านการน าเข้า-ส่งออกแบบครบ

วงจร จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
โดยภาพที่ 73 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการค้า ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือ  
การบูรณาการงานด้านน าเข้า ส่งออก เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อบริการของภาครัฐ 

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งกรอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ 
การพัฒนาที่ 1: ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับการพัฒนาที่ 2: ระบบบูรณาการใบอนุญาต 
เพ่ือน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบ
ครบวงจร 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

แรกเริ่ม การยื่นใบขนสินค้าและใบก ากับการขนย้ายสินค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมศุลกากร สามารถท าได้ หากแต่ผู้ประกอบการยังคงต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และ
ภาคเอกชนด้วยตนเอง เพ่ือขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร นอกจากนี้ ระบบของกรมศุลกากรหรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นยังมิได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับภาคเอกชน 
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2) ระดับการพัฒนาที่ 2: ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

เมื่อเข้าสู่การพัฒนาในระดับที่สอง ผู้ประกอบการจะสามารถยื่นค าขออนุญาตในการน าเข้า
ส่งออก ทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐผู้ให้อนุมัติ อนุญาตอ่ืนๆ ณ จุดเดียว ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางที่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว อันจะอ านวยความสะดวกให้แก่  
ผู้ประกอบที่ด าเนินธุรกิจด้านการค้า 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร 
 

ส าหรับการพัฒนาในระดับสุดท้าย ภาครัฐจะมีการบูรณาการด้านข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้อง
โดยสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงสามารถท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากระบบมีการบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อมูลและ  
ส่งเอกสารเพียงชุดเดียวโดยไม่ต้องเตรียมเอกสารซ้ าซ้อน 
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ภาพที่ 73 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการค้า 

 

ธุรกรรมบริการด้านใบรับรอง ใบอนุญาต พิธีศุลกากร ธุรกรรมกับภาคเอกชน

 สามารถออกใบอนุญาตอิเลก็ทรอนิกส์ได้โดยไม่ใช้
เอกสารกระดาษ (e-Certificate)

 มีระบบวิเคราะห์เชิงสถิติขั้นสูงเพื่อเพิ่มความแม่นย า
ในการสุ่มตรวจสินค้าและอ านวยความสะดวกตาม
ระดับความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ (Analytics)

 ไม่มีการเช่ือมต่อข้อมูลกับ
ภาคเอกชน

 ระบบบูรณาการข้อมูลของผู้ประกอบการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ และ
บุคคลผู้มีอ านาจในการท าธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Customer Profile)

 ระบบให้ข้อมูลใบอนุญาตและขั้นตอนในการน าเข้า-ส่งออกรายสินค้า (Permit Advisor)
 ระบบรองรับการท าธุรกรรมเกี่ยวกับการน าเข้า-สง่ออกโดยเช่ือมโยงกับระบบของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว และระบบกรอกข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่แล้ว
โดยอัตโนมัติ (Auto-Fill)

 ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอเิล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งค าขอไปยังหน่วยงานต่างๆตามล าดับ
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management)

 ผู้ประกอบการสามารถติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหน่วยงานภาครฐัแบบ real-time และมีระบบ
แจ้งเตือน (Status Tracking & Notification)

 ไม่มีการเช่ือมต่อข้อมูลกับ
ภาคเอกชน

 ระบบบริการส าหรบัลงทะเบียน ยื่นขอ ตรวจสอบ
สถานะของการออกใบอนุญาตของภาครัฐผา่น
ช่องทางออนไลน์

 ระบบเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ภาครัฐผู้ให้อนุญาตเพื่อประกอบการผ่านพิธี
ศุลกากร

 ระบบให้ข้อมูลล าดับขั้นตอนการน าเข้าส่งออก 
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และอัตราภาษีศุลกากร
รายสินค้า

 ระบบลงทะเบียน  ต่ออายุเป็นผู้ผ่านพิธีศุลกากร
 ระบบยื่นใบขนสินค้า และช าระภาษีศุลกากร
 ระบบตรวจสอบสถานะของใบขนสินคา้

 ไม่มีการเช่ือมต่อข้อมูลกับ
ภาคเอกชน

เป าประสงค์: การบูรณาการงานด้านน าเข้า/ส่งออก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อบริการของภาครัฐ

ระบบพิธีการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพื่อน าเข้าส่งออกระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบบูรณาการการน าเข้า
ส่งออกแบบครบวงจร
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการค้า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) คือ โครงการระบบ 
National Single Window (NSW) ซึ่งเป็นการจัดท าระบบรวมธุรกรรมด้านการน าเข้าส่งออกที่มี 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ป ระกอบการ 
ในการน าเข้าส่งออก ให้สามารถยื่นค าขอเพ่ือขออนุญาตในการน าเข้าส่งออกทั้งจากกรมศุลกากรและ
หน่วยงานอนุมัติอนุญาตอ่ืนๆ ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารที่ภาครัฐ
มีอยู่แล้ว  

 

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการโครงการดังกล่าว คือ กรมศุลกากร ซึ่งคาดหมายว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563 โดยจะต้องพัฒนาระบบเชื่อมโยงกลางและขีดความสามารถหลัก
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และท าการขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลุมทุกใบอนุญาตในช่วง  
หลังจากนั้นตามแผนที่ตั้งไว้ 
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ภาพที่ 74 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการค้ารายโครงการพัฒนาส าคัญ 
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านภาษีและรายได้ 
 
การบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลข้ามหน่วยงานเพ่ือลงทะเบียนและค านวณภาษีให้ผู้เสียภาษี 

โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว รวมทั้งระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษีหรือ
ควรถูกตรวจสอบภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
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5.6 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านภาษีและรายได้ 
 

ปัจจุบัน ภาครัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 2.8 ล้านล้านบาท  
โดยกว่า 2.5 ล้านล้านบาท (ประมาณร้อยละ 90) ถูกจัดเก็บโดย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมสรรพากร  
กรมสรรพสามิต และกรมศุลกาการ หน่วยงานเหล่านี้มีภารกิจด้านภาษีที่ท้าทายเนื่องจากต้องรักษา
สมดุลระหว่างความถูกต้องและความครบถ้วนในการจัดเก็บรายได้ โดยจ าเป็นจะต้องอาศัยแรง
ขับเคลื่อนในการด าเนินงานจากหน่วยงานจ านวนมาก ทั้งหน่วยงานหลักทั้งสามหน่วยงาน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานท้องถิ่น และส่วนราชการอ่ืนๆ และการอ านวย
ความสะดวกต่อผู้เสียภาษีท่ีมีจ านวนมากหลากหลายกลุ่ม ท่ามกลางความคาดหวังที่เพ่ิมข้ึน 

 
ภาพที่ 75 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านภาษีและรายได้ 

 
ที่มา รายงานงบประมาณโดยสังเขปป ี2558 ของส านักงบประมาณ 

 
ทั้งนี้ นอกเหนือจากกรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมศุลกากรแล้ว ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลังยังเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านภาษี
และรายได้ โดยบทบาทหลักของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง คือ การพัฒนายุทธศาสตร์และระบบ
บริหารจัดการด้านการคลังของประเทศ พร้อมกับการพัฒนาระบบทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังยังมีส่วนในการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความรู้และทักษะเชิงดิจิทัลอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านภาษีและรายได้ของประเทศ 

  

ผู้เสียภาษีได้รับความ
ความสะดวก รวดเร็ว

ภาครัฐสามารถเก็บภาษีได้
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา

ประชาชน 
67 ล้านคน

ภาคธุรกิจ
2.7 ล้านองค์กร

ภาครัฐมีภารกิจด้านภาษีที่ท้าทาย

ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้ใช้บริการและ
กลุ่มผู้เสียภาษีที่หลากหลาย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

ภาษีศุลกากร

ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีป าย ภาษรีถยนต์ อากรแสตมป 

ภาษีธุรกิจเ พาะ

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

จ าเป็นต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
หน่วยงานจ านวนมาก

ส่วนราชการอื่นๆกรมการขนส่งทางบก

กรมสรรพากร
(~70%)

กรมสรรพสามิต
(~15%)

กรมศุลกากร
(~5%)

ภาษีมรดก

1 2

หน่วยงานหลัก: 2.5 ล้านล้านบาท ( 90 )

รายได้ภาครัฐจ านวนทั้งสิ้น ~2.8 ล้านล้านบาทจัดเก็บโดย:

หน่วยงานอื่นๆ: 0.3 ล้านล้านบาท ( 10 )

รัฐพาณิชย์หน่วยงานท้องถิ่น
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ภาพที่ 76 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านภาษีและรายได้ 

 
 

จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านภาษีและรายได้ของประเทศผู้น าของโลกในการ
พัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีโดยใช้เอกสาร 
(Paper-based Tax System) ไปสู่ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Tax Channels) และไปสู่ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร ( Integrated 
Tax System) ดังภาพที่ 77 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดท าระบบ E-registration ระบบ E-filing และระบบ  
E-billing ขึ้น เพ่ือส าหรับการลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มภาษี ไปจนถึงการช าระและขอคืน
ภาษีแบบไร้เอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร ได้แก่ สิงคโปร์ 
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์ 

 

 ระบบ IRAS และ SingPass ของประเทศสิงคโปร์ – ระบบทั้งสองเป็นระบบการจัดการ
บัญชีของประชาชนออนไลน์ โดยตัวระบบจะเปลี่ยนสถานะผู้เสียภาษีให้โดยอัตโนมัติ
ตลอดช่วงชีวิต อาทิ การจบการศึกษา การแต่งงาน มีบุตร ฯลฯ 

 ระบบ MyTax ของประเทศออสเตรเลีย – รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดท าระบบ MyTax ขึ้น 
เพ่ือให้บริการด้านภาษีแบบครบวงจรและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี 

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รส

 าค
ัญ

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รอ

ื่น 
หน

่วย
งา

นห
ลัก

หน
่วย

งา
นส

นับ
สน

นุ

บริการด้านภาษีและรายได้
ในปัจจุบัน

กรมศุลกากร

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

ประชาชน ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ

กรมการขนส่งทางบก
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 ระบบตรวจสอบอินเทอร์เน็ต (Internet Robot) และระบบ PAYE & Digital Self 
Assessment ของสหราชอาณาจักร – ส าหรับระบบตรวจสอบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบ
ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือระบุเว็บไซต์และธุรกิจที่ท าการค้าขายบนอินเทอร์เน็ต
เพ่ือน าไปลงทะเบียนในระบบภาษี ส่วนระบบ PAYE & Digital Self Assessment  
เป็นระบบช่วยค านวณภาษีและให้ความช่วยเหลือในการกรอกภาษีออนไลน์ตลอด 
ทุกขั้นตอนท าให้ประชาชนจ่ายภาษีได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 ระบบ Automatic Payment ของประเทศนิว ีแลนด์ – ระบบดังกล่าวเป็นระบบ
ช าระภาษีอัตโนมัติส าหรับภาษีบางชนิด อาทิ ภาษีเงินได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการ
จ่ายภาษีให้กับผู้เสียภาษี  

 
ภาพที่ 77 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านภาษีและรายได้ 

 

 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือยกระดับการจัดเก็บภาษีและการให้บริการด้านภาษี 

ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ  
ด้านภาษีและรายได้ของประเทศ โดยภาพที่ 78 แสดงกรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล
ด้านภาษีและรายได้ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อความเป น
อัจ ริยะของงานบริการด้านภาษี 

 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ 
การพัฒนาที่ 1: ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีโดยใช้เอกสาร ระดับการพัฒนาที่ 2: ระบบจัดเก็บและ
ตรวจสอบภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร  

ระบบภาษีบูรณาการ
ข้ามหน่วยงานแบบ

ครบวงจร

ระบบจัดเก็บและ
ตรวจสอบภาษีผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บและ
ตรวจสอบภาษีโดยใช้

เอกสาร

สหราชอาณาจักร: 
ระบบตรวจสอบอินเทอร์เน็ต (Internet Robot)
ระบบค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็เพื่อระบุเว็บไซต์
และธุรกิจที่ท าการค้าขายบนอินเทอรเ์น็ตเพื่อน าไป
ลงทะเบียนในระบบภาษี
ระบบ PAYE & Digital Self Assessment
ระบบช่วยค านวณภาษีและให้ความช่วยเหลือในการ
กรอกภาษีออนไลน์ตลอดทุกขั้นตอนท าให้ ประชาชน
41 ล้านคน จ่ายภาษีได้สะดวกรวดเร็วมากยิง่ขึ้น

สิงคโปร์: ระบบ IRAS และ SingPass
ระบบการจัดการบัญชีของประชาชนออนไลน์ โดย
ระบบจะเปลี่ยนสถานะผูเ้สียภาษีให้โดยอัตโนมัติ
ตลอดช่วงชีวิตตาม Life Event อาทิ การจบการศึกษา 
การแต่งงาน มีบุตร ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า
3.3 ล้านคน

อินโดนีเ ีย: 
ระบบ E-registration E-filing และ E-billing
ระบบลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มภาษี จนถึง การช าระ
และขอคืนภาษีแบบไร้เอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

นิว ีแลนด์: ระบบ Automatic Payment
ระบบช าระภาษีอัตโนมัติส าหรบัภาษีบางชนิด อาทิ 
ภาษีเงินได้ โดยได้ช่วยประหยัดเวลาในการจ่ายภาษีให้กับ
ผู้เสียภาษีกว่าปีละ 1.15 ล้านคน

ออสเตรเลีย: ระบบ MyTax
ระบบการให้บริการด้านภาษีแบบครบวงจร โดยระบบจะ
กรอกข้อมูลต่างๆ ของผู้เสียภาษีท่ีภาครัฐมีอยู่แล้ว และ
แจ้งเตือนเมื่อมีการกรอกที่ผิดสังเกต (เช่น ตัวเลขสูงเกิน) 
รวมถึงสามารถบันทึกความก้าวหน้าเพ่ือกลับมากรอก
ในภายหลัง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี และลด
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
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1) ระดับการพัฒนาที่ 1: ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีโดยใช้เอกสาร 
 

ในระดับการพัฒนาแรก ผู้เสียภาษีต้องด าเนินงานหลายขั้นตอนด้วยตนเองผ่านช่องทาง
กายภาพ ตั้งแต่การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูล การเดินทางไปลงทะเบียนผู้เสียภาษี  
การกรอกข้อมูลทุกอย่างบนแบบฟอร์มกระดาษ การเดินทางไปยื่นแบบฟอร์มภาษี จนถึงการช าระและ
ขอคืนภาษีด้วยตนเองที่หน่วยงาน ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐท าการตรวจสอบภาษีทั้งหมด 
ผ่านแบบฟอร์มกระดาษ 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ส าหรับการพัฒนาระดับที่สอง ผู้เสียภาษีสามารถด าเนินงานทุกขั้นตอนผ่านช่องทางเดียว 
ตั้งแต่การขอข้อมูล การลงทะเบียนผู้เสียภาษี การกรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารประกอบต่างๆ จนถึง
การช าระและขอคืนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนั้น ภาครัฐยังมีการน าระบบไอทีมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ความรวดเร็วในการตรวจสอบภาษีอีกด้วย 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร 
 

ในระดับการพัฒนาที่สาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน าระบบมาใช้เพ่ิมความอัตโนมัติในขั้นตอน
ต่างๆ ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนผู้เสียภาษีอัตโนมัติ ระบบรวบรวมข้อมูลเพ่ือค านวณภาษีที่ต้องจ่าย ได้คืน
อัตโนมัติ และระบบช าระ คืนภาษีแบบอัตโนมัติ โดยผู้เสียภาษีเพียงท าการยืนยันความถูกต้องปริมาณ
ภาษีท่ีต้องช าระหรือต้องได้รับคืนเพียงขั้นตอนเดียว รวมถึงการน าระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาบุคคล
ที่ควรอยู่ในระบบภาษี และระบุบุคคลที่ควรถูกตรวจสอบภาษีซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 



 
 

 

 169 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) | T +66 (0) 2 612 6000 | F +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

ภาพที่ 78 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านภาษีและรายได้ 

 

ลงทะเบียนผู้เสียภาษี กรอกแบบ อร์มภาษี ช าระ ขอคืนภาษี ตรวจสอบภาษี

 มีทะเบียนภาษีหลักส าหรับ
ภาษีทุกชนิด (Single Tax ID)

 มีระบบรวมการให้บริการ
ส าหรับภาษีทุกชนิด (Single 
SignOn)

 มีระบบลงทะเบียนและอัพเดท
สถานะผู้เสียภาษีอัตโนมัติตาม
การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต

 มีการให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละกลุ่ม
ผู้รับบริการ

 มีระบบกรอกแบบฟอร์มภาษี
อัตโนมัติส าหรับข้อมูลที่ภาครฐั
มีอยู่แล้ว (Prefill)

 มีระบบค านวณภาษีท่ีต้องช าระ
หรือต้องได้คืนอัตโนมัติ

 มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าถึง
วันต่างๆ ที่จะมาถึง ผ่าน
ช่องทางส่วนตัวท่ีสะดวก

 มีระบบช าระและคืนภาษี
อัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร
หลังจากได้รับการยืนยันที่
แม่นย าและปลอดภัย

 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุ
บุคคลที่ควรถูกตรวจสอบ 
(Audit Selection)

 มีระบบให้คะแนนความเสี่ยง
ผู้เสียภาษีและติดตามอยู่
อย่างต่อเนื่อง (Risk Scoring)

 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุ
บุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษี 
(Taxpayer Discovery)

 มีระบบบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้องต่างๆ 
 มีระบบบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ

 สามารถหาข้อมูลและติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีออนไลน์

 มีช่องทางการลงทะเบียน
ออนไลน์

 สามารถกรอกแบบฟอร์มผา่น
ช่องทางออนไลน์

 สามารถส่งเอกสารประกอบ
ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

 สามารถช าระและคืนภาษีได้
ผ่านช่องทางออนไลน์

 ข้อมูลทุกชนิดอยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล

 มีระบบไอทีมาใช้เพื่อเพ่ิมความ
รวดเร็วในการตรวจสอบ

 สามารถโทรติดต่อหน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ภาษีต่างๆ ออนไลน์มากรอก

 ยังไม่มีบริการในด้านนี้  ยังไม่มีบริการในด้านนี้

เป าประสงค์: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อความเป นอัจ ริยะของงานบริการด้านภาษี

ระบบภาษีโดยใช้เอกสาร

ระบบภาษีผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านภาษีและ
รายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้วยกัน  
3 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการพัฒนาระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูลก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ 
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การช าระแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National E-Payment) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
เพ่ือน ามาเพ่ิมความเป็นอัตโนมัติในกระบวนการจ่ายภาษีและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เสียภาษี  
โดยการกรอกข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐมีอยู่แล้วให้โดยอัตโนมัติ (Auto-fill) การค านวณภาษีและการช าระ 
ขอคืนภาษีผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเมื่อได้รับอนุมัติ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก คือ 
กรมสรรพากร ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

2) โครงการพัฒนาระบบน าเข้าและคัดแยกข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(National E-Payment) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบวิเคราะห์เพ่ือการน าเข้าและคัดแยกข้อมูลการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปกับระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก คือ กรมสรรพากร ซึ่งคาดหมายว่า 
จะด าเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

3) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี (National E-Payment) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยการค้นหาและระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษี และการคัดเลือกบุคคลที่ควรถูกตรวจสอบ
เป็นพิเศษ อาทิ ผู้ที่มีการท าธุรกรรมและพฤติกรรมการใช้จ่ายที่น่าสงสัย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การด าเนินงานหลัก คือ กรมสรรพากร ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในปี 2561 
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ภาพที่ 79 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านภาษีและรายได้รายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการพัฒนาระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูล
ก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การช าระแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment)

ระบบท่ีรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อน ามาเพ่ิมความเป็นอัตโนมัติใน
กระบวนการจ่ายภาษีและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี โดยการกรอกข้อมูลท่ีหน่วยงานภาครัฐ
มีอยู่แล้วให้โดยอัตโนมัติ (Auto-fill) การค านวณภาษีและการช าระ ขอคืนภาษีผ่านบัญชีเงินฝาก
อัตโนมัติเมื่อได้รับอนุมัติ

1) กรมสรรพากร

โครงการพัฒนาระบบน าเข้าและคัดแยกข้อมูลการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National 
E-Payment)

พัฒนาระบบวิเคราะห์เพื่อการน าเข้าและคัดแยกข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะเชื่อมโยง
ไปกับระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

1) กรมสรรพากร

โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร
การจัดเก็บภาษี (National E-Payment)

ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยการค้นหาและระบุบุคคลท่ีควรอยู่
ในระบบภาษี และการคัดเลือกบุคคลท่ีควรถูกตรวจสอบเป็นพิเศษ อาทิ ผู้ท่ีมีการท าธุรกรรมและ
พฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีน่าสงสัย

1) กรมสรรพากร

2560 2561 2562 2563 2564

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี 

(National E-Payment)

โครงการพัฒนาระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูลก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนบัสนนุ
แผนยุทธศาสตร์การช าระแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

(National E-Payment)

โครงการพัฒนาระบบน าเข้าและคัดแยกข้อมูลการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National E-Payment)
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านคมนาคม 
 
การบูรณาการด้านข้อมูลคมนาคมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

กลาง เพ่ือรวมข้อมูลเข้าไว้ ณ จุดเดียว และครอบคลุมรูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบ (Multi-Modal 
Transportation) เพ่ือการบริหารจัดการด้านข้อมูลคมนาคมของประเทศ และการจัดท าบริการแก่
ผู้ใช้บริการ ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
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5.7 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านคมนาคม 
 
จากวาระปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ระบุถึง 9 ปัญหาการคมนาคมขนส่งของประเทศ

ไทยไว้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารและทรัพยากร
บุคคล ด้านกฎหมาย และด้านการบริการ ดังนี้ 

 

1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ระบบคมนาคมขนส่งของไทยยังขาดการพัฒนา 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เช่นเดียวกับการขาดศูนย์
รับส่งและจัดเก็บกระจายสินค้า นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันยังเน้น
การขนส่งทางถนนมากเกินไป ในขณะที่การขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การขนส่ง 
ทางราง การขนส่งทางอากาศ เป็นต้น ยังมีการพัฒนาที่ไม่มากนัก นอกจากนี้ ต้นทุน  
โลจิสติกส์ของประเทศต่อผลผลิตมวลรวมยังอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับหลาย
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

2) ด้านการบริหารและทรัพยากรบุคคล พบว่า กระบวนการท างานของหน่วยงานรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ยังไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐ
ยังให้บริการโลจิสติกส์เป็นแยกหน่วยงาน (Functional Base) ขณะเดียวกัน หน่วยงาน
ด้านคมนาคมของประเทศยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญการทางด้านโลจิสติกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านคมนาคมเองก็ยัง 
ไม่สะท้อนความต้องการของประเทศที่จะรองรับเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาค 
และโลกได้ (Global Competitive Logistics Suppliers) 

3) ด้านกฎหมาย พบว่า ปัจจุบัน พระราชบัญญัติหรือกฎหมายบางฉบับ ไม่เ อ้ือต่อ  
การผลักดันให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศเจริญเติบโต เช่น พระราชบัญญัติ 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และกลายเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ 

4) ด้านการบริการ พบว่าปัญหาส าคัญอยู่ที่หน่วยงานผู้ให้บริการภาครัฐและผู้ประกอบการ 
โลจิสติกส์ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตนเอง 
อย่างแท้จริง 

  

ปัญหาเหล่านี้ต่างก็เป็นอุปสรรคและความท้าทายต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคมของ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการบริการที่หน่วยงานภาครัฐยังน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา 
ปรับใช้กับการด าเนินการให้บริการที่น้อย หรือไม่ได้น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 80 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคม 

 
ที่มา: ปรับปรุงจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 
ทั้งนี้ ส าหรับการแก้ไขอุปสรรคและความท้าทายด้านคมนาคม กระทรวงคมนาคม (คค.) เป็น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งมีบทบาทการพัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งวางแผนนโยบาย
การพัฒนา ก ากับดูแล และบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง 
และยั่งยืน และยังรับผิดชอบดูแลในส่วนของการพัฒนาบริการของระบบขนส่งสาธารณะที่นอกเหนือจาก
ระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดสรรและบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม (ซึ่งรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม) ที่ด าเนินการและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคม ได้แก่ 

 

1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 

 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) – เป็นหน่วยงานกลางซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนก ากับ ดูแล ติดตาม 
และประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ยังมีบทบาทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการภายในกระทรวงและเพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวง 

 กรมเจ้าท่า (จท.) – เป็นกรมซึ่งมีบทบาทก ากับดูแลระบบการขนส่งทางน้ าและ 
การพาณิชยนาวีของประเทศ รวมถึงระบบเดินทางสัญจรทางน้ าของประชาชน ทั้งนี้ 
นอกจากการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางการขนส่งทางน้ า ความสะดวก
และความปลอดภัยทางการสัญจรทางน้ า จท. ยังมีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และทรัพยากรบุคคลด้านการพาณิชยนาวีด้วย 

    
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล

ด้านการบริการด้านก หมาย

1) ขาดการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ (Multimodal 
Transport)

2) ขาดศูนย์รับส่งและจัดเก็บกระจาย
สินค้า 

3) เน้นการขนส่งทางถนนมากเกินไป
4) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต่อ

ผลผลิตมวลรวมยังอยู่ในระดับสูง

5) กระบวนการท างานของหน่วยงานรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
ยังไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี อาทิเช่น 
หน่วยงานภาครัฐยังให้บริการ
โลจิสติกส์เป็นแยกหน่วยงาน 
(Functional Base)

6) ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญการ
ทางด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง

7) แผนยุทธศาสตร์ชาติยังไม่สะท้อน
ความต้องการของประเทศท่ีจะ
รองรับเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ภูมิภาคและโลกได้ (Global 
Competitive Logistics 
Suppliers)

8) พ.ร.บ. หรือ กฎหมาย ปัจจุบัน
บางฉบับ ไม่เอ้ือต่อการผลักดันให้
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ
เจริญเติบโต เช่น พ.ร.บ. การขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

9) หน่วยงานผู้ให้บริการภาครัฐและ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ยังไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตนเอง
อย่างแท้จริง
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 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) – เป็นกรมซึง่มีบทบาทก ากับดูแล และบริหารจัดการระบบ
ขนส่งทางบก (ซึ่งหมายรวมถึงการออกกฎหมาย และกฎระเบียบ เพ่ือการจัดระเบียบ
ของระบบการขนส่งทางบก) นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ด้านคมนาคม เพ่ือพัฒนาและเชื่อมต่อเครือข่ายระบบขนส่งทางบกในประเทศ  
ให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย แก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน 

 กรมท่าอากาศยาน (เดิมคือกรมการบินพลเรือน) – เป็นกรมซึ่งมีบทบาทก ากับดูแลการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบินของประเทศ โดยเฉพาะท่าอากาศยาน และยังมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดท าแผน ระเบียบ มาตรฐานการบิน มาตรฐานการบริการ และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการบินของประเทศ 

 กรมทางหลวง (ทล.) – เป็นกรมซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบโครงข่าย 
ทางหลวง เพ่ือสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการก ากับดูแลของ 
ทล. ครอบคลุมในด้านการดูแล รักษาเส้นทางหลวงทั่วประเทศ การเชื่อมโยงเส้นทาง
หลวงเข้ากับเส้นทางต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจน
การจราจรบนเส้นทางหลวงทีอ่ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรม 

 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) – เป็นกรมซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบโครงข่าย
ทางหลวง เฉพาะในส่วนทางหลวงชนบท เพ่ือสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ประเทศ โดยการก ากับดูแลของ ทล. ครอบคลุมในด้านการดูแล รักษาเส้นทางหลวง 
ทั่วประเทศ การเชื่อมโยงเส้นทางหลวงที่รับผิดชอบเข้ากับเส้นทางต่างๆ รวมไปถึง 
การบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนการจราจรบนเส้นทางหลวง 
ทีอ่ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรม 

 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) – เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน ตลอดจนบูรณาการการจัดท าแผน 
ด้านการขนส่งและจราจรของประเทศ 

 

2) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ 
 

 การรถไ แห่งประเทศไทย (ร ท.) – เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสรร 
วางแผน ควบคุม และบริหารจัดการด้านระบบรางของประเทศ 

 การท่าเรือแห่งประเทศ (กทท.) – เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทก ากับดูแลและให้บริการ 
ด้านการท่าเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ทางน้ าของประเทศ 

 การรถไ   าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ร ม.) – เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้น
เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินธุรกิจกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงธุรกิจ 
ที่เก่ียวกับกิจการรถไฟฟ้าดังกล่าว 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) – เป็นรัฐวิสาหกิจที่ท าหน้าที่พัฒนา จัดสร้าง 
และปรับปรุงโครงข่ายทางพิเศษของประเทศ พร้อมทั้งด าเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับ  
การทางพิเศษของประเทศ 
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 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) – เป็นรัฐวิสาหกิจที่ท าหน้าที่พัฒนาระบบ 
การให้บริการและการเดินรถขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความเข้าถึงและได้รับความสะดวกจากบริการขนส่งมวลชน 

 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) – เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินกิจการในด้านการบิน
พาณิชย์ในประเทศและระหว่างประเทศ 

 บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) – เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจ า
ทางระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนด าเนินการในรูปของ 
รถร่วมเอกชนวิ่งในเส้นที่ บขส. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นอกจากนี้ บขส.  
ยังท าหน้าที่จัดระเบียบการเดินรถทั้งของบริษัทเองและรถร่วม 

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) – เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินกิจการ 
ท่าอากาศยาน อาทิ การบริการลานจอดรถ การจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ การให้บริการช่างอากาศ ฯลฯ 

 

3) หน่วยงานอ่ืน  จากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) – เป็นหน่วยงาน
ด าเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิว เตอร์ ของประเทศ ตลอดจนพัฒนาและส่ ง เสริ ม โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประเทศ 

 กองบังคับการต ารวจจราจร และกองบังคับการต ารวจทางหลวง – เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจราจร ตลอดจนการวางแผน จัดสรร และบริหาร
จัดการด้านการเดินทางและด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(ส าหรับกองบังคับการต ารวจจราจร) และบนเส้นทางหลวง (ส าหรับกองบังคับการต ารวจ
ทางหลวง) 

 กรุงเทพมหานคร – เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่คล้ายคลึงกับหลายหน่วยงานของ
กระทรวงคมนาคม โดยส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งใน
หน่วยงานที่มีบทบาทในการก ากับดูแล และบริหารจัดการการจราจร ภายใน
กรุงเทพมหานคร 

 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) – เป็น
หน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและด าเนินงานอย่าง  
มีประสิทธิภาพ เพ่ือบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

 กรมอุตุนิยมวิทยา – เป็นหน่วยงานซึ่งด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพ่ือวิเคราะห์ พยากรณ์ และคาดการณ์อากาศและ 
เตือนภัยภัยธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึน  
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ภาพที่ 81 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านคมนาคม 

 
 
จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคมของประเทศผู้น าของโลกในการพัฒนา

ด้านดังกล่าว พบว่าประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ
ด้านคมนาคมสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยตัวอย่างการพัฒนาที่ส าคัญของเกาหลีใต้คือการจัดท า
ระบบ Intelligent Transportation System (ระบบ ITS) ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลที่อ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรและข้อมูลการจราจรต่างๆ แก่ผู้เดินทางทางท้องถนน ซึ่งบริการหลักของระบบ ITS นั้น
ได้แก่ 

 

 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทาง
คมนาคม และสภาพอากาศ ฯลฯ  

 การวิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อมูลด้านการคมนาคม 
 การให้ข้อมูลด้านคมนาคม และข้อมูลการควบคุมการคมนาคมแก่ผู้เดินทาง 
 การควบคุมระบบการจัดการการจราจร ผ่านการใช้ข้อมูลดังกล่าว 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ITS 
 

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บร

ิกา
รส

 าค
ัญ

ภาคธุรกิจประชาชน

หน
่วย

งา
นห

ลัก
หน

่วย
งา

น
สน

ับส
นุน

กระทรวงคมนาคม

กองบังคับการต ารวจจราจร 
และกองบังคับการต ารวจทางหลวงกรุงเทพมหานคร

บริการด้านคมนาคม
ในปัจจุบัน

ศูนย์เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้บริหารภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจในสังกัด

การรถไ แห่ง
ประเทศไทย (ร ท.)

การท่าเรือแห่ง
ประเทศ (กทท.)

การรถไ   าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (ร ม.)

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.)

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)

บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ขนส่ง 
จ ากัด (บขส.)

บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน)

ส านักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม (สปค.)

กรมเจ้าท่า (จท.)

กรมการขนส่ง
ทางบก (ขบ.)

กรมท่าอากาศยาน

กรมทางหลวง (ทล.) ก ร ม ท า ง ห ล ว ง
ชนบท (ทช.)

ส านักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร (สนข.)

ตัวอย่างบริการดิจิทัลภาครัฐของกระทรวง
ในปัจจุบันและในอนาคต

ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบแห่งชาติ (NMTIC)

กลุ่มผู้รับบริการอื่น            เช่น นักวิจัย สถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน คอนเทนท์ และบริการ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา
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ภาพที่ 82 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านคมนาคม 

 

Functions Roles

Data Collection
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางคมนาคม 
และสภาพอากาศ ฯลฯ

Data Processing วิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อมูลด้านการคมนาคม

Information Distribution ให้ข้อมูลด้านคมนาคม และข้อมูลการควบคุมการคมนาคมแก่ผู้เดินทาง

Information Utilization ควบคุมระบบการจัดการการจราจร ผ่านการใช้ข้อมูลดังกล่าว

Communication แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ITS

Intelligent Transportation System (ITS)
 เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อ านวยความสะดวกด้านการจัดการจราจร และให้ข้อมูลจราจรแก่ผู้เดินทาง
 มีระบบ Traffic Management – ให้ข้อมูลด้านจราจรแบบ real-time แก่ผู้ขับข่ี
 มีระบบ Public Transportation – จัดการข้อมูลด้านการจราจรสาธารณะ และให้ข้อมูลแก่ผู้เดินทาง
 มีระบบ E-Payment – สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Cash
 มีระบบ Traffic Information Distribution - บูรณาการข้อมูลด้านการขนส่งจากทุกหน่วยงาน  

ความส าเร็จ

• รัฐบาลท้องถิ่นของเกาหลีใต้กว่า 50 หน่วยงาน มีการปรับใช้ 
Bus Information System (BIS) ซ่ึงมีการแบ่งปันข้อมูล
ด้านเส้นทางรถเมล์ และเวลามาถึง (Arrival Time) ทั้งนี้ 
พบว่า หลังจากมีการปรับใช้ระบบดังกล่าว ความตรงต่อเวลา
ของรถเมล์เพิ่มมากขึ้น 35% ลดอุบัติเหตุได้ 24% และ
สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

• ลดช่วงเวลาการเดนิทางและลดการใช้พลังงาน หลังจากมีการ
ปรับใช้ High-Pass System 

Structure of ITS
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ด้วยเหตุนี้  การน าเทคโนโลยีต่างๆ ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการการจราจรและ 
การขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศ จึงเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคม  
โดยภาพที่ 83 แสดงกรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคม ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 
คือ การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ 
การพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านคมนาคมขนส่ง ระดับการพัฒนาที่ 2:  
การเชื่อมโยงและรวมศูนย์ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง และระดับการพัฒนาที่ 3: การบูรณาการข้อมูล 
ด้านคมนาคมผ่านศูนย์ข้อมูลขนส่งหลายรูปแบบ 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านคมนาคมขนส่ง 
 

ระดับแรกของการพัฒนา คือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านคมนาคมขนส่ง  
โดยโครงสร้างดังกล่าว ได้แก่ การจัดท าระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลคมนาคม การติดตั้งระบบ 
Sensor และระบบ GPS บนรถโดยสาร รถขนส่งสาธารณะ เพ่ือส่งข้อมูลมาจัดเก็บยังระบบฐานข้อมูล
ดังกล่าว การจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน หรือการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือบริการข้อมูล การจัดท า
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เส้นทางการเดินรถ ความหนาแน่นของการเดินรถ ความถี่ของการเดินรถ ฯลฯ  

 

นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ แล้ว ในระดับการพัฒนาระดับแรกนี้  
ยังหมายรวมถึงการเริ่มด าเนินการเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรด้านคมนาคมให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อ  
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาทิ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะอ่ืนๆ  
ที่เหมาะสม 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐควรด าเนินการจัดท าโครงการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
ด้าน ICT ของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ตลอดจน
การศักยภาพโดยรวมของระบบคมนาคมขนส่ง 

 

นอกจากนี้ เพ่ือยกระดับการให้บริการด้านคมนาคม รวมถึงการขนส่งและโลจิสติกส์ 
หน่วยงานดังกล่าวเหล่านี้อาจจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประชาชน โดยอาจ
ไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งเป็นศูนย์บริการแบบดั้งเดิมที่มีโครงสร้างทางกายภาพ (Physical Structure) เช่น  
มีตัวอาคารส านักงาน มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและเจ้าหน้าที่ให้บริการ เป็นต้น แต่จัดท าเป็นเว็บไซต์  
หรือโมบายแอปพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การเชื่อมโยงและรวมศูนย์ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง 
 

เพ่ือการยกระดับการบริหารจัดการและการบริการด้านคมนาคมของประเทศ การพัฒนาใน
ระดับที่สองจึงควรเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ โดยรวมข้อมูลด้ านคมนาคมเหล่านั้นไว้ 
ยัง ณ จุดเดียว (การรวมศูนย์ของข้อมูล) ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมควรมีการจัดท าระบบเชื่อมโยงและ 
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รวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse) โดยตัวข้อมูลที่ถูกส่งมายังฐานข้อมูลดังกล่าว 
เพ่ือส าหรับการใช้ประโยชน์ต่อไปนั้นจะต้องมีลักษณะของการเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ (real-time 
data) เพ่ือให้การบริการข้อมูลต่างๆ เป็นข้อมูลที่มีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การบริการ
ตารางเวลาเดินทาง ระยะเวลาของการเดินทาง การติดตามและบริหารจัดการรถโดยสาร ฯลฯ  

 

ในที่นี้ เพ่ือการให้บริการด้านคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเริ่มน า
ข้อมูลที่รวมศูนย์ไว้ในฐานข้อมูลกลางมาใช้ในการบริการมากยิ่งขึ้นผ่านการจัดตั้งศูนย์บริก ารข้อมูล 
ด้านการจราจร และ หรือด้านการขนส่ง ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งและให้บริการข้อมูล
อย่างอัจฉริยะ 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การบูรณาการข้อมูลด้านคมนาคมผ่านศูนย์ข้อมูลขนส่งหลาย
รูปแบบ 

 

ในล าดับสุดท้าย การบูรณาการข้อมูลด้านคมนาคมขนส่งจะไม่ได้จ ากัดแต่เฉพาะการขนส่ง
เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หากแต่จะต้องเป็นการบูรณาการข้อมูลจากการคมนาคมหลายรูปแบบ  
เข้ามาเชื่อมต่อยังศูนย์บริการที่วิเคราะห์และจัดสรรบริการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ระบบบูรณาการและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ดังกล่าว จะสามารถให้บริการที่มากกว่าแค่การให้บริการ
แบบฝ่ายเดียว (Single-way) เหมือนดังการพัฒนาในระดับที่สอง หากแต่จะพัฒนาไปสู่การให้บริการ
แบบหลายทาง (Multiple-way) ซึ่งมีการตอบสนองระหว่างระบบและผู้ใช้บริการแบบเรียลไทม์ 
ครอบคลุมทุกรูปแบบการเดินทาง การขนส่ง และสามารถต่อเนื่องการเดินทาง การขนส่งในหลาย
รูปแบบในคราวเดียว 
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ภาพที่ 83 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคม 

 

การให้บริการด้านคมนาคม 
รวมถ งการขนส่งและโลจิสติกส์

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
การบริหารจัดการ
ภายในกระทรวง

 น าผลวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้กับการบริการที่
เพิ่มขึ้น เช่น ระบบน าทางส่วนบุคคล ระบบ
จัดสรรเส้นทางเดินทาง/ขนส่ง ระบบบริการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

 จัดท าระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ (NMTIC)

 มีการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันกับหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนและ
ภาคเอกชนไว้ ณ 
จุดเดียว (NMTIC)

 เชื่อมโยงและรวมข้อมูลไว้ ณ จุดเดียว 
(real-time Data Warehouse)

 ให้บริการข้อมูลการจราจรและตารางเวลาของ
รถโดยสาร หรือรถขนส่ง ตลอดจนจัดท าระบบ
ตั วร่วม ส าหรับการเดินทางสัญจร

 จัดท าศูนย์รวมข้อมูลด้านการขนส่งและโลจสิติกส์ 
(real-time Data Warehouse)
o จัดท าศูนย์บริการข้อมูลด้านการจราจรอัจฉริยะ 

(ITS)
o จัดท าศูนย์บริการข้อมูลด้านการขนส่งและ

โลจิสติกส์อัจฉริยะ

 เชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ สังกัด
กระทรวงเข้าไว้ ณ 
จุดเดียว (real-time
Data Warehouse)

 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการ รวมถึง
สนับสนุนการคมนาคมขนส่ง อาทิ โมบาย 
แอปพลิเคชัน เทคโนโลยี Sensor และ GPS

 ให้บริการผ่านศูนย์คมนาคมย่อยๆ ของแต่ละ
หน่วยงาน

 ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือรองรับการรวม
ศูนย์และการบูรณาการขอ้มูลในขั้นต่อไป เช่น จัดท า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เส้นทางคมนาคม ระบบ 
GPS บนรถโดยสาร (รถเมล์/รถแท็กซี่) และรถขนส่ง 
(รถบรรทุก/รถไฟ)

 แต่ละหน่วยงานลงทุน
ระบบจัดเก็บข้อมูล 
แต่ยังไม่เช่ือมต่อกัน

 จัดอบรมและเพิ่มทักษะ
เชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิง
ดิจิทัลด้านคมนาคมขนส่ง

การเชื่อมโยงและรวมศูนย์ข้อมูล
ด้านคมนาคมขนส่ง

การบูรณาการข้อมูลด้านคมนาคม
ผ่านศูนย์ข้อมูล

ขนส่งหลายรูปแบบ

เป าประสงค:์ การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านคมนาคม
ของไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้วยกัน  
4 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานงานทางของประเทศไทย 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล MIS กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่มี
ฐานข้อมูลงานทาง โดยจะน าข้อมูล MIS มาวิเคราะห์เชิงสถิติและเชิงพื้นที่ เพ่ือการจัดการ วางแผน และ
บริหารต่างๆ ของกระทรวง โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กรมเจ้าท่า 
(จท.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร รวมถึงส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งคาดหมายว่าเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล MIS กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่มีฐานข้อมูล
งานทาง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 และน าข้อมูล MIS มาวิ เคราะห์ เชิ งสถิติและเชิ ง พ้ืนที่   
เพ่ือการจัดการ วางแผน และบริหารต่างๆ ของกระทรวง ได้ภายในปี 2564 

 

2) โครงการระบบการขนส่งและจราจรอัจ ริยะ (Intelligent Transport Systems: ITS) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดตั้งศูนย์บริการ ITS ของประเทศ เพ่ือบริการในรูปแบต่างๆ และ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ประชาชน ภาคธุรกิจ เป็นต้น โดยระบบ ITS ดังกล่าวจะอาศัย
เทคโนโลยีด้านการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือจุดประสงค์ต่างๆ 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจร 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมขนส่งทาง
บก (ขบ.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกองบังคับการต ารวจจราจร โดยการ
ด าเนินการประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการ ITS ของประเทศ และด าเนินการพัฒนาระบบ ITS  
ให้สามารถบริการได้จริง โดยคาดหมายว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดได้ภายในปี 2564 

 

3) โครงการศูนย์บูรณาการข้อมูลเดินทาง 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการข้อมูลการเดินทางทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้ใช้งาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถใช้ระบบของศูนยในการวาง
แผนการเดินทางทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน โดยหน่วยงานหลักที่เข้ามามีส่วนส าคัญ 
ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามแผน คาดหมายว่าจะด าเนินการระหว่างปี 2561-2564 อันประกอบด้วย
การบูรณาการข้อมูลการเดินทางทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในการ
ด าเนินการ 2 ปีแรก การเริ่มใช้งานระบบจริง โดยน าร่องจากระบบวางแผนเดินทางในไทย ในปีที่ 3 และ
การขยายขอบเขตระบบวางแผนไปสู่การเดินทางภายในภูมิภาคเอาเซียน ในปีสุดท้ายของการด าเนินงาน  
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4) โครงการศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (NMTIC) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นจัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลดิจิทัลแบบ real-time ที่ได้จากระบบ 
Sensor ของทุกภาคการขนส่งที่พร้อมต่อการน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานด้าน
ความปลอดภัยและจราจร รวมทั้งการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมและให้บริการได้จริง 
ทั้งนี้ นอกเหนือจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมแล้ว 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ามา
รับผิดชอบในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

 

โดยระยะเวลาการด าเนินงานคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 และเริ่มต้นจาก 
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบ GPS ระบบ Sensor เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าไปในศูนย์ Data 
Warehouse โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 จากนั้นจึงเริ่มใช้งานระบบ โดยเริ่มจากบริการน าร่อง
บางส่วนเพ่ือประเมินสถาปัตยกรรมโดยรวมของศูนย์ฯ และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จะเป็นการเริ่มใช้
งานอย่างสมบูรณ์ และขยายขอบเขตการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมเติม นอกจากนี้  
ต้องพัฒนาระบบบริการของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 84 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคมรายโครงการพัฒนาส าคัญ 
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ภาพที่ 84 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคมรายโครงการพัฒนาส าคัญ (ต่อ) 
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านสาธารณูปโภค 
 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค ผ่านการจัดท าระบบ

สาธารณูปโภคอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาตรงจุดด้วยระบบ Analytic และการยกระดับ 
การบริการด้านสาธารณูปโภค ผ่านการรวมศูนย์บริการเข้าไว้ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการในคราวเดียวแก่ประชาชน โดยเฉพาะบริการการขอใช้ไฟฟ้า 
น้ าประปา และโทรศัพท์  
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5.8 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณูปโภค 
 
สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ก าหนดวาระการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศไทยไว้ทั้งสิ้น  

2 วาระ ได้แก่ วาระการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ และวาระปฏิรูปกิจการไฟฟ้า  
โดยส าหรับวาระการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ มีแนวทางที่ส าคัญทั้งสิ้น 3 ประการ 
ได้แก่  

 

 การวางโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงาน โดย “ส านักงานข้อมูลพลังงาน
แห่งชาติ” (National Energy Information Agency: NEIA) 

 การออกแบบโครงสร้างองค์กรที่มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ 
 กระบวนการสรรหาผู้บริหารและบุคลากรมืออาชีพ 
 

ส่วนวาระการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า มีแนวทางที่ส าคัญท้ังสิ้น 6 ประการ ได้แก่  
 

 การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
 การจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) 
 การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าเสรี 
 การบริหารกิจการสายส่งและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า (System Operator) 

และตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า 
 โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประชาคมอาเซียน และภูมิภาคข้างเคียง 
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 

ภาพที่ 85 วาระปฏิรูปด้านสาธารณูปโภคของประเทศไทย 

 
ที่มา: ปรับปรุงจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ การปฏิรูปกิจการไ   า

1) การวางโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านพลังงาน โดย  ส านักงานข้อมูลพลังงาน
แห่งชาต ิ (National Energy Information 
Agency: NEIA)

2) การออกแบบโครงสร้างองค์กรที่มีศักยภาพ
และสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ

3) กระบวนการสรรหาผู้บริหารและบุคลากร
มืออาชีพ

4) การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
5) การจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า (PDP)
6) การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าเสรี
7) การบริหารกิจการสายส่งและศูนย์ควบคุม

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (System Operator) 
และตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า

8) โครงข่ายระบบสายสง่ไฟฟ้าในกลุ่มประชาคม
อาเซียน และภูมิภาคข้างเคยีง

9) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
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ทั้ ง นี้  จ า กก า รศึ กษ าแนว ทา งก า ร พัฒน า ร ะบบ  Smart Grid และ  Smart Meter  
โดยสถาบันวิจัยพลังงาน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบสาธารณูปโภคบางส่วนยังไม่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน ซึ่งจากแผนภาพการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าก าลัง36 ของไทยในปัจจุบัน จะพบว่า ส่วนใหญ่แล้ว
เชื่อมโยงกันแต่ยังขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการไฟฟ้า เนื่องจากข้อมูลบางส่วน  
มีมาตรฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน และข้อมูลบางประเภทมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเฉพาะหน่วยงาน
เท่านั้น 

 

นอกจากนี้ ในปี 2558 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสถาบันจัดการนานาชาติ (IMD 
World Competitiveness) ความสามารถในการแข่งขันในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเมื่อพิจารณาถึง
หมวดย่อยภายใต้หมวดโครงสร้างพื้นฐาน (ประกอบด้วยสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โครงสร้างด้านเทคโนโลยี 
โครงสร้างด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา) พบว่า อันดับดัชนีดังกล่าว 
ในหมวดย่อยสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก จากทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก  
ซึ่งยังมีอันดับการพัฒนาที่ห่างจากประเทศผู้น าด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในอาเซียนทั้ง 2 ประเทศ 
(สิงคโปร์ และมาเลเซีย) พอสมควร แสดงให้เห็นถึงมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกมาก 

 

ภาพที่ 86 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค 

 
ที่มา: ข้อมูลจากสรุปผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ (Smart Grid) และ มาตรอจัฉริยะ (Smart Meter) 
สถาบันวิจยัพลังงาน จุ าลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2557) และ IMD World Competitiveness 

                                                           
36 สถาปัตยกรรมจ าลองความสามารถในการท างานร่วมกันได้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart grid interoperability reference 

model (SGIRM) ได้แบ่งมุมมองความสามารถในการท างานร่วมกันได้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Interoperability architectural 
perspectives: IAPs) เป็น 3 ส่วนคือ มุมมองด้านระบบไฟฟ้าก าลัง (Power systems IAP: PS-IAP) มุมมองด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Communication technology IAP: CT-IAP) และมุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology IAP: IT-IAP) 

การวางแผนงานระบบสาธารณูปโภคยังมีการท างานร่วมกัน
น้อยกว่าที่ควร

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบสาธารณูปโภคบางส่วนยังไม่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล

ความสามารถในการแข่งขันในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
ไทยยังมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกมาก

แ นภาพการเชื่อมโยงระบบไ   าก าลังของไทยในป จจุบนั

1 2

3

o ยังมี 15 การเชื่อมโยงท่ีไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ได้แก่ อินเตอร์เฟส PS6, PS9, PS13, PS21, PS29, PS30, PS33, PS34, 
PS35, PS36, PS39, PS43, PS46, PS55 และ PS56

2559
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เพ่ือแก้ไขต่ออุปสรรคและความท้าทายด้านสาธารณูปโภคของไทย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
คือ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หนึ่งในการให้บริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน ทั้งนี้ กระทรวง
ยังรับผิดชอบดูแล ตลอดจนมีบทบาทในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสาธารณูปโภคของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภค 
น้ าประปา และไฟฟ้าแก่ประชาชน 

 

 ส า นั ก ง านปลั ด ก ร ะทรวงมหาด ไทย  – เ ป็ นหน่ ว ย ง าน ระดั บ ก รม  สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่หลักในการด าเนินงานเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไป
ของกระทรวง ที่ไม่เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง รวมถึงมีหน้าที่ส าคัญคือ ก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

 การไ   านครหลวง – เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดภายใต้กระทรวงมหาดไทย  
มีบทบาทหน้าที่ในการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ในพ้ืนที่การให้บริการ อันได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 

 การไ   าส่วนภูมิภาค – เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดภายใต้กระทรวงมหาดไทย  
มีบทบาทหน้าที่ในการบริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่
ภายใต้การให้บริการโดยการไฟฟ้านครหลวง 

 การประปานครหลวง – เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดภายใต้กระทรวงมหาดไทย  
มีบทบาทหน้าที่ ในการบริการผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ าประปาในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 

 การประปาส่วนภูมิภาค – เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดภายใต้กระทรวงมหาดไทย  
มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ าประปาในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) 

 

ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนสนับสนุน หรือเสนอแนะทิศทางการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ด้ านการสาธารณูปโภคให้แก่หน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณูปโภคของไทย  
(ได้แก่ กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ 
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ภาพที่ 87 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณูปโภค 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภคของประเทศผู้น าของโลก 

ในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า ในปัจจุบัน ได้มีเครื่องมือดิจิทัลจ านวนมากที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการให้บริการที่สูงขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมบริการด้านสาธารณูปโภค (ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า 
ประปา พลังงาน ไปจนถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านทรัพยากรเพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของอุปสงค์และอุปทาน การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
ประกอบการตัดสินใจ และการท างาน Back-Office ให้มีความเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น การเข้าถึง
ข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยผู้ท างานภาคสนาม โมบายแอปพลิ เคชันส าหรับแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคประจ าเดือน จ่ายค่าบริการทางออนไลน์ ตรวจเช็คปริมาณการใช้น้ าประปา/ไฟฟ้า  
ผ่านระบบออนไลน์ และการบริหารจัดการในภาวะขาดแคลนไฟฟ้า/ประปา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
ระบบ Smart Grid และ Smart Pipes ที่ช่วยลดภาระการท างานของมนุษย์และลดความผิดพลาด 
ในการท างานลง โดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้การบริหารสินทรัพย์และการตัดสินใจ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

 

โดยในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค 
พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการด าเนินการพัฒนาระบบ Smart Grid และระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ 
มาใช้เป็นจ านวนมาก ได้แก่ 

 

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ
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รส

 าค
ัญ

ประชาชน ผู้ให้บริการสาธารณูโภคภาครัฐ

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รอ

ื่น 

นักวิจัย ภาคธุรกิจ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
คอนเทนท์ และบริการ

หน
่วย

งา
นห

ลัก
หน

่วย
งา

นส
นับ

สน
นุ

กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานสังกัดกระทรวง เช่น 

บริการด้านสาธารณูปโภค
ในปัจจุบัน

ระบบประมาณค่าไ   า/ประปา

ระบบช าระค่าน้ าค่าไ ข้ามหน่วยงาน

ระบบ Knowledge Base Management

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ระบบแจ้งปัญหาไ   า/ประปาผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน

ระบบตรวจสอบสถิติการใช้น้ า

ระบบการขอติดตั้งไ   า 
และประปาออนไลน์

ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ า

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา
ออนไลน์

กรมการปกครอง

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการสาธารณูโภคภาคเอกชน

การไ   าฝ่ายผลิต

การไ   านครหลวง การไ   าส่วนภูมิภาค 

การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และผู้บริหารภาครัฐ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

กรมธุรกิจพลังงาน กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

กรุงเทพมหานคร กสทช.
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 การระบุมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถประสานการท างานร่วมกัน 
(Interoperability)  

 การติดตั้งระบบสาธารณูปโภคมาตรวัด (Advanced metering infrastructure: AMI) 
โดยรวมถึงระบบมาตรวัดอัจฉริยะ (Smart Meter) ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และ
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่ ง ในปัจจุบัน  มีการติดตั้ ง  Smart Meter  
ในสหรัฐอเมริกา มากกว่า 50 ล้านเครื่องแล้ว 

 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid ของผู้บริโภค เช่น ระบบบริหารจัดการพลังงาน
ส าหรับผู้ใช้บริการเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม มีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น 

 การใช้งานระบบตรวจสอบ การสื่อสาร และการควบคุมที่มากขึ้นในหลายเมือง  
ในสหรัฐอเมริกา โดยมีแอปพลิเคชัน Smart Grid ที่ท างานโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจ าหน่ายไฟฟ้า ลดความเสี่ยงในสภาวะ 
ขาดแคลนไฟฟ้าฉุกเฉินได้ 

 นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังได้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการโจมตีระบบ Smart Grid ทางไซเบอร์ 

 
ภาพที่ 88 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณูปโภค 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก McKinsey & Company (2016). The digital utility: New opportunities and challenges. May 2016 

การกระจายทรัพยากร
พลังงานจะถูกวิ เคราะห์
โดยเทคโนโลยี Big Data 
เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
สอด คล้ อ ง กั น ร ะห ว่ า ง
อุปสงค์และอุปทาน

ยุ ท ธศ า สตร์ ด้ า นกา ร
บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย์ ที่ มี
ฐานข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน 
ซึ่ งจะรวมถึงการป้องกัน
และการพยากรณเ์หตุการณ์
สมมติที่อาจจะเกิดขึ้น

Smart Grid และ Smart 
Pipes จะท าให้การควบคุม
เกี่ยวกับน้ าและไฟฟ้าเป็นไป
อย่างอัตโนมัติ จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 
และการ ฟ้ืนตั วของระบบ
เครือข่ายที่ดีขึ้น

การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
จะดีขึ้น จากการวิเคราะห์ 
Customer Journey การ
แบ่งส่วนตลาด และการ
ปรั บแต่ ง การสื่ อส าร ให้
เหมาะสมกับลูกค้า

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร
กระจายทรัพยากร
พลังงานและตลาด
พลังงาน

การท างานของ Back-
office จะมีความเป็น
อัตโนมัติมากขึ้น และใช้
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตัดสินใจมากขึ้น

คนท างานภาคสนามจะ
สามารถเข้าถึงแผนที่ ข้อมูล 
เครื่องมือการจัดการงาน และ
สามารถปรึกษาทีมงานแบบ
เรียลไทม์ได้ทุกสถานท่ี

ความตระหนักในเรื่อง
สมดุลของพลังงานจะอยู่
ในระดับที่สูงขึ้น

ระบบสาธารณูปโภค ในปัจจุบัน ได้มีเครื่องมือดิจิทัลจ านวนมากที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีสูงขึ้นตลอดท้ังห่วงโซ่อุตสาหกรรมบริการด้าน
สาธารณูปโภค (ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า ประปา ไปจนถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) เช่น ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคได้สร้างโมบายแอปพลิเคชัน
ส าหรับแจ้งเตือนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคประจ าเดือน จ่ายค่าบริการทางออนไลน์ ตรวจเช็คปริมาณการใช้บริการออนไลน์ และการบริหารจัดการในภาวะ
ขาดแคลนไฟฟ้า/ประปา นอกจากน้ี ยังมีระบบ Smart Grid และ Smart Pipes ท่ีช่วยลดภาระการท างานของมนุษย์และลดความผิดพลาดในการท างานลง 
โดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีจะช่วยให้การบริหารสินทรัพย์และการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
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ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคของประเทศ 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณูปโภค  
โดยภาพที่ 89 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค ซึ่งมี
เป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานระหว่างหน่วยงานและการยกระดับการบริการ
ด้านสาธารณูปโภค และสามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1: 
การพัฒนาโครงการน าร่องระบบสาธารณูปโภค Smart Utility และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการใช้งานข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณูปโภค 
ด้านต่างๆ ในฐานข้อมูลกลาง และระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ  
เพ่ือใช้งานได้ตลอดหว่งโซ่มูลค่า 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงการน าร่องระบบสาธารณูปโภค Smart Utility 
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 

ระดับแรกเป็นล าดับขั้นเริ่มต้น โดยเริ่มมีการส ารวจแนวทางการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคด้านต่างๆ ของประเทศ รวมถึงเริ่มทดลองน าระบบต้นแบบ (Pilot System Project) 
ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Smart Grid เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร อาทิ คน เครื่องจักร ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยังต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์กร เพ่ือริเริ่มการท างานอย่างจริงจัง 

 

โดยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเริ่มด าเนินการพัฒนาโครงการ Smart Grid ในพ้ืนที่น าร่องให้ประชาชนในพ้ืนที่น า
ร่องมีการใช้งานระบบ Smart Meter ในเบื้องต้น พัฒนาระบบงานช าระค่าบริการผ่านระบบดิจิทัลต่างๆ 
รวมทั้งพัฒนาระบบ e-Document ต่างๆ ที่เป็นหลักฐานทางการช าระค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ความสมบูรณ์ 

 

ส่วนในการพัฒนาระบบการสาธารณูปโภคในภาพรวม หน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภคที่ เกี่ยวข้องจะต้องมีงานระบบแผนที่  GIS ไว้ใช้ ในการท างานบริการภาคสนาม  
ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านแอปพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
เจ้าหน้าทีภ่าคสนาม เพ่ือให้การให้บริการและการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ส าหรับการบริหารจัดการภายในกระทรวง เพ่ือที่จะเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้าน
ดังกล่าว ผู้บริหารหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค รวมทั้งผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย จ าเป็นต้องมี
ข้อมูลการใช้งานสาธารณูปโภคของประชาชนภายในหน่วยงานตนเอง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
เชิงนโยบาย 
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2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการใช้งานข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณูปโภคด้าน
ต่าง  ในฐานข้อมูลกลาง 

 

ระดับท่ีสองเป็นล าดับการพัฒนาที่มีการลงทุนจัดท าระบบต่อยอดจากการด าเนินการในระบบ
ต้นแบบ (ระยะท่ี 1) พร้อมทั้งเริ่มจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านต่างๆ โดยรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลาง และเริ่ม
จัดท าระบบหรือเว็บไซต์เพ่ือเปิดให้บริการด้านข้อมูลแก่ประชาชน รวมทั้งบูรณาการใช้งานข้อมูลจาก
หน่วยงานสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ในฐานข้อมูลกลาง เพ่ือใช้ประโยชน์จากบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กร และเริ่มเชื่อมต่อการท างานบนโมบายแพลตฟอร์ม ผ่านทุกอุปกรณ์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้แบบ
เรียลไทม ์อันจะอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาชน 

 

โดยในส่วนของการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการจัดท าระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายใต้กระทรวงมหาดไทย 
ให้เป็นข้อมูลเดียว เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในครั้งเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ 
เว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน 
 

ส่วนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในภาพรวม ภาครัฐควรจะพิจารณาการบูรณาการระบบ
แผนที่ GIS ระหว่างหน่วยงานสาธารณูปโภคเป็นระบบเดียว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมทั้งต้องสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ
สาธารณูปโภคได้อย่างเรียลไทม์ในทุกพ้ืนที่  ผ่านระบบการส่งข้อมูลของ Smart Meter ที่ส่งข้อมูล 
เข้าเครื่องมือประมวลผลของเจ้าหน้าที่ผ่านคลื่นความถี่ความเร็วสูง 

 

ส าหรับการบริหารจัดการภายในกระทรวง ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบแผนที่ GIS ภายใน
หน่วยงานต่างๆ เข้ากับหน่วยงานมหาดไทย เพ่ือให้ผู้บริการสามารถติดตามพ้ืนที่ที่ยังขาดการให้บริการ
สาธารณูปโภคในภาพรวมได้ 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับระบบสาธารณูปโภคอัจ ริยะ เพื่อใช้งานได้ตลอด
ห่วงโ ่มูลค่า 

 

ระดับที่สามเป็นขั้นของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น 
โดยน าระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility) มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการได้สูงสุดได้ทั่วทั้งองค์กร ประเทศ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า (ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการให้บริการ)  
มีการสนับสนุนการท างานด้วยระบบอัตโนมัติให้มากขึ้นในองค์กร ประเทศ รวมทั้งเกิดนวัตกรรม  
การให้บริการใหม่ๆ จากการน าระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะมาใช้ อาศัยการประมวลผล ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big Data) ของทั้งประเทศ เพ่ือมาจัดการบริหารการใช้สาธารณูปโภคด้านอุปสงค์  
(ผู้ให้บริการ) และอุปทาน (ผู้รับบริการ) 
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โดยการจะด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาถึงในระดับนี้ ส าหรับการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการ จ าเป็นจะต้องมีระบบการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคอัตโนมัติ ลดเวลาในการเกิด
เหตุการณ์การขาดแคลนสาธารณูปโภค ด้วยการใช้ระบบ Analytics ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด 
ท าให้ประชาชนสามารถใช้สาธารณูปโภคได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนา
โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพ่ือยกระดับการให้บริการภาครัฐ ให้ประชาชน
สามารถขอใช้ไฟฟ้า น้ าประปาและโทรศัพท์ได้ในคราวเดียวอย่างเต็มรูปแบบ ให้สามารถด าเนินการได้
ทั่วทั้งประเทศ 

 

ส าหรับการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จ าเป็นที่
จะต้องสนับสนุนให้ผู้ให้บริการมีข้อมูลจ านวนมากที่สามารถพยากรณ์หรือวิเคราะห์ความต้องการใช้
สาธารณูปโภคได้ ท าให้การบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การใช้งาน และข้อมูลการผลิตจากเครื่องมือดิจิทัลอัจฉริยะ และจากฐานข้อมูลกลางที่มีการเชื่อมโยงกัน
ในระดับการพฒันาที่ผ่านมา (ระดับที่สอง) 

 

ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านบริหารจัดการภายในกระทรวง ภาครัฐจะต้องมีการบูรณาการ
การท างานระหว่างกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ท่องเที่ยวและกี า เป็นต้น เพ่ือการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพที่ 89 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค 

  

การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาระบบงานสาธารณูปโภค การบริหารจัดการภายใน

 มีระบบการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคอัตโนมัติ 
ลดเวลาในการเกิดเหตุการณ์การขาดแคลน
สาธารณูปโภค ด้วยการใช้ระบบ Analytics ท่ีสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด ท าให้ประชาชนสามารถใช้
สาธารณูปโภคได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถ
ขอใช้ไฟฟ้า น้ าประปาและโทรศัพท์ได้ในคราวเดียว

 ผู้ให้บริการมีข้อมูลจ านวนมากท่ีสามารถ
พยากรณ์หรอืวิเคราะห์ความต้องการใช้
สาธารณูปโภคได้ ท าให้การบริหารทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 มีการบูรณาการการท างาน
ระหว่างกระทรวงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบสาธารณูปโภค อาทิ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ท่องเท่ียวและกี า เป็นต้น

 บูรณาการฐานข้อมูลผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคของ
หน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายใต้
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นข้อมูลเดียว เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในครั้งเดียว

 มีการบูรณาการระบบแผนท่ี GIS ระหว่าง
หน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน

 เจ้าหน้าท่ีภาคสนามตรวจสอบข้อมูลการใช้
บริการสาธารณูปโภคได้อย่าง real-time ใน
ทุกพื้นท่ี ผ่านระบบ Smart Meter ท่ีส่ง
ข้อมูลเข้าเครื่องมือผ่านคลื่นความถี่

 มีการเชื่อมโยงข้อมูล GIS ภายใน
เข้ากับหน่วยงานมหาดไทย เพื่อ
ติดตามพ้ืนท่ีท่ียังขาดการให้บริการ
สาธารณูปโภคในภาพรวม

 ประชาชนในพื้นท่ีน าร่องมีการใช้งานระบบ Smart 
Meter 

 ระบบงานช าระค่าบริการผ่านระบบดิจิทัลต่างๆ
รวมท้ังระบบ e-Document ต่างๆ ท่ีเป็นหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์

 มีงานระบบแผนท่ี GIS มีไว้ใช้ท างานบริการ
ภาคสนาม ซ่ึงประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้
ผ่านแอปพลิเคชัน

 ผู้บริหารหน่วยงานผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภคมีข้อมูลการใช้งาน
สาธารณูปโภคของประชาชนภายใน
หน่วยงานตนเอง ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย

เป าประสงค:์ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานระหว่างหน่วยงานและการยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค

พัฒนาโครงการน าร่องระบบ
สาธารณูปโภค Smart Utility และใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน

บูรณาการใช้งานข้อมูลจาก
หน่วยงานสาธารณูปโภคด้านต่าง  

ในฐานข้อมูลกลาง

การยกระดับระบบสาธารณูปโภค
อัจ ริยะ เพื่อใช้งานได้ตลอดห่วง

โ ่มูลค่า
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เ พ่ือบรรลุ เป้ าประสงค์ดั งกล่ าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิ งดิจิทั ลภาครั ฐ  
ด้านสาธารณูปโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) 
ด้วยกัน 7 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบ e-Document เก็บเอกสารหลักฐานการขอใช้ไ   า ประปา และ
ใบเสร็จใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบงานในการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดต้นทุนกระดาษได้หลายล้านบาทต่อปี รวมถึงอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
สาธารณูปโภคมากยิ่งขึ้น โดยส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง  กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมถึง
กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาคของพ้ืนที่น าร่อง เป็นหน่วยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน
ปี 2561 

 

2) โครงการระบบการให้บริการการรับค าร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ขอขยายเขตระบบไ   า
แบบ One Touch Service 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการรับค าร้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนที่ จะท าให้การให้บริการของ
หน่วยงานผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยคาดหมายว่า  
จะด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ ใช้บริการและผู้ให้บริการสาธารณูปโภค และพัฒนาระบบการรับ 
ค าร้องกลาง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

3) โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการผลิต
และส่งจ่ายน้ า (QPortal) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งน้ า 
ที่สามารถเชื่องโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวางแผน วิเคราะห์แหล่งน้ า คุณภาพน้ า และ
แก้ปัญหาในการผลิตน้ าประปา 

 

ส าหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รวมถึง
หน่วยงานที่มีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งน้ า อาทิ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ า 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินโครงการในช่วงปี 2562-2564  
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4) โครงการน าร่องพัฒนาระบบ Smart Grid ในพื้นที่ต่าง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริการของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไ   า และการจัดสรรทรัพยากรที่ดีข ้น 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากรสาธารณูปโภคไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการแจกจ่ายพลังงาน และ
การบริโภคพลังงาน โดยเริ่มต้นพัฒนาในโครงการน าร่อง Micro Grid, Smart Meter, และโครงการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ซึ่งจ าต้องอาศัยความร่วมมือในการด าเนินงานจากทั้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน รวมถึงกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

การด าเนินโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2563-2564 โดยจะค่อยๆ พัฒนาโครงการน าร่อง
การใช้ระบบ Smart Grid ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

5) โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อยกระดับการให้บริการ
ภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถขอใช้ไ   า น้ าประปาและโทรศัพท์ได้ในคราวเดียว 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลที่จ าเป็นในการขอใช้ไฟฟ้า น้ าประปา 
และโทรศัพท์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถขอใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ได้ในครั้งเดียวที่จุดเดียว  
ซึ่งประกอบด้วยการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลที่จ าเป็นให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และเริ่มด าเนินการ
พัฒนาระบบการขอใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ต่อไปให้แล้วเสร็จภายในปี 2561  

 

ส าหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา 
ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง รวมถึงหน่วยงานผู้ให้บริการโทรศัพท์ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

 

6) โครงการศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง โดยบูรณาการ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศสามมิติกลาง ซ่ึงจะเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่
ภูมิสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในมิติความลึกของแผนที่สามมิติ
ดังกล่าว เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภค 

 

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องหลักกับการด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หน่วยงาน  
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กรมการปกครอง รวมถึงองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยการด าเนินงานจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2561  



 

 

 

198  

 

 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)| Tel. +66 (0) 2 612 6000 | Fax. +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

 

ถึง 2564 แบ่งออกเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายใน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 การเริ่มใช้งานและ
พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล 3D GIS ในพ้ืนที่น าร่องภายในครึ่งปีแรกของปี 2563 
และหลังจากนั้นจึงด าเนินการพัฒนาและขยายการใช้บริการอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานทั่วประเทศ  
โดยแล้วเสร็จภายในปี 2564 

 

7) โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงาน
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไ   า และการจัดสรรทรัพยากรที่ดีข ้น 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบสมาร์ทมิ เตอร์  (Smart Meter) เ พ่ือช่วยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและการจัดสรรทรัพยากรและ
บริโภคสาธารณูปโภคไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะเทคโนโลยี Smart Sensor โดยมี
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านคร
หลวง กรมการปกครอง ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาคของพ้ืนที่น าร่อง รวมถึงส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 

ส าหรับการด าเนินงาน แบ่งออกเป็นการรวบรวมข้อมูลและเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา Smart Meter ของประเทศในช่วงปี 2561 จากนั้นจะเริ่มด าเนินการพัฒนาระบบ Smart 
Meter ในพ้ืนที่น าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 และด าเนินการขยายการใช้งาน Smart Meter  
ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 
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ภาพที่ 90 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภครายโครงการพฒันาส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสารหลักฐานการขอใช้ไ   า 
ประปา และใบเสร็จใบก ากับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาระบบงานในการจดัเก็บเอกสารของหน่วยงานให้อยู่ในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนกระดาษได้หลายล้านบาทต่อปี รวมถึงอ านวย
ความสะดวกให้แกผู่้ใช้บริการสาธารณูปโภคมากย่ิงขึ้น

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง
3) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4) กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและภูมิภาคของพื้นที่น าร่อง

ระบบการให้บริการการรับค าร้องขอติดต้ังมิเตอร์ ขอขยายเขต
ระบบไ   าแบบ One Touch Service   ่งน าระบบ GIS มาใช้ใน
การตรวจสอบความพร้อม

การพัฒนาระบบการให้บริการรับค าร้องขอติดตัง้มิเตอรไ์ฟฟ้า โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยตรวจสอบความพรอ้มของพื้นที่ จะท าให้การให้บริการของ
หน่วยงานผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึน้

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการผลิตและส่งจ่ายน้ า (QPortal)

มีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งน้ า ที่สามารถเชื่องโยงกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
เพื่อน ามาวางแผน วิเคราะห์แหล่งน้ า คุณภาพน้ า และแก้ปัญหาในการผลิตน้ าประปา

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4) หน่วยงานที่มีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งน้ า อาทิ กรมชลประทาน 

กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และกรมอุตุนิยมวิทยา

โครงการน าร่องพัฒนาระบบ Smart Grid ในพ้ืนที่ต่าง  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค
ไ   า และการจัดสรรทรัพยากรท่ีดีข ้น

การพัฒนาระบบสมาร์ทกรดิจะชว่ยพัฒนาประสิทธิภาพในการจดัสรรทรพัยากร
สาธารณูปโภคไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัง้แตก่ารผลิตไปจนถงึการแจกจา่ย
พลังงาน และการบริโภคพลังงาน โดยเริ่มต้นพัฒนาในโครงการน าร่อง Micro Grid, 
Smart Meter, และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 
3) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4) กระทรวงพลังงาน
5) กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถขอใช้ไ   า 
น้ าประปาและโทรศัพท์ได้ในคราวเดียว

จัดท าระบบบูรณาการขอ้มลูที่จ าเป็นในการขอใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถขอใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ได้ในครั้งเดียวที่จดุเดยีว

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง

และหน่วยงานผู้ให้บริการโทรศัพท์ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง 
โดยบูรณาการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค

ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศสามมิตกิลาง จะเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ภมูิสารสนเทศของ
แต่ละหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในมิตคิวามลึกของแผนที่สามมติิ
ดังกล่าว เพื่อยกระดับประสิทธภิาพในการน ามาใช้ประโยชนใ์นการด าเนนิงานของ
หน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง

และหน่วยงานผู้ให้บริการโทรศัพท์ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)
3) กรมการปกครอง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4) กรมโยธาธิการและผังเมือง
5) กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
6) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไ   า และ
การจัดสรรทรัพยากรท่ีดีข ้น

การพัฒนาระบบสมาร์ทมิเตอร์จะช่วยเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการของหน่วยงาน
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและการจดัสรรทรพัยากรและบริโภคสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะเทคโนโลยี Smart Sensor

1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
4) กรมการปกครอง
5) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
6) กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและภูมิภาคของพื้นที่น าร่อง
7) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.)
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ภาพที่ 90 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภครายโครงการพฒันาส าคัญ (ต่อ) 

 

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

ระบบ e-Document เก็บเอกสารหลักฐานการขอใช้ไ   า 
ประปา และใบเสร็จใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการให้บริการการรับค าร้องขอติดต้ังมิเตอร์ ขอขยายเขต
ระบบไ   าแบบ One Touch Service

โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้ประชาชน
ขอใช้ไ   า ประปาและโทรศพัท์ได้ในคราวเดียว

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง โดยบูรณาการฐานข้อมูลภมูิสารสนเทศระหวา่งหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณปูโภค

เช่ือมโยงฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสาธารณูปโภค และ
พัฒนาระบบการรับค าร้องกลาง

ท าระบบบูรณาการข้อมูล
ที่จ าเป น

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
เริ่มใช้งานและพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถ งฐานข้อมูล 

3D GIS ในพ้ืนที่น าร่อง

โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไ   า 
และการจัดสรรทรัพยากรที่ดีข ้น

รวบรวมข้อมูลและเจรจากับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 

Smart Meter ของประเทศ

โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดการผลิตและส่งจ่ายน้ า (QPortal)

เชื่อมโยงฐานข้อมูลแหล่งน้ า วิเคราะห์แหล่งน้ า คุณภาพน้ า การผลิตน้ า รวมถ งข้อมูล GIS 
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและผู้ให้บริการประปา

พัฒนาระบบการขอใช้ 

พัฒนาและขยายการใช้บริการอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานทั่ว
ประเทศ

โครงการน าร่องพัฒนาระบบ Smart Grid ในพื้นที่ต่าง  

พัฒนาโครงการน าร่องการใช้ระบบ Smart Grid ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

พัฒนาระบบ Smart Meter ในพื้นที่
น าร่อง

เร่ิมขยายการใช้งาน Smart 
Meter ท่ัวประเทศ
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บทท่ี 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคง 
และเพิ่มความปลอดภยัของประชาชน 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 คือ

การยกระดับความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้  เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของ
ยุ ทธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว  กา รด า เ นิ นกา รภาย ใต้ ยุ ท ธศ าสตร์ นี้ ป ร ะกอบด้ ว ยกา รยกร ะดั บ 
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ความปลอดภัยสาธารณะ (2) การบริหาร
จัดการชายแดน (3) การป้องกันภัยธรรมชาติ และ (4) การจัดการในภาวะวิกฤต โดยสรุปแผนการ
ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ได้ดังภาพที่ 91 

 

ทั้งนี้ ความท้าทายส าคัญของการด าเนินการเพ่ือยกระดับความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัย
ของประชาชนนั้นอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดความทั่วถึงของการรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยโดยรัฐ และการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือประเมินความเสี่ยง  
จัดล าดับความส าคัญ ป้องกันและคาดการณ์เหตุหรือภาวะวิกฤตล่วงหน้า 

 

อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐ สามารถเพ่ิมงบประมาณในการลงทุนจัดท าระบบด้านความมั่นคง
และความปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงาน โดยอาศัยระบบ ICT เข้ามา 
เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการได้ ก็เชื่อได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยง และ 
ลดผลกระทบต่อประชาชนและประเทศ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือภาวะวิกฤต เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของภาครัฐ ตลอดจนประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล และท าให้ช่วยลดความซ้ าซ้อนของ
กระบวนการท างาน ตลอดจนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตได ้
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ภาพที่ 91 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
 

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ความปลอดภัยสาธารณะ

1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

การบริหารจัดการ
ชายแดน

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

การป องกันภัยธรรมชาติ
1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การจัดการในภาวะวิก ต

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือบูรณาการการรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและนักท่องเท่ียว (ภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข)

โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในรถสายตรวจ

ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ เพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพ้ืนที่

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย 
(E-Stock)

ระบบคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหนา้ 
(Advance Passenger Processing 
System: APPS)

ระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ 
(Automated Gate Expansion)

ระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile 
Application “DPM Reporter”

ระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts)
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านความปลอดภัยสาธารณะ 
 
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real-time และแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ รวมทั้งเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการป้องกันในเชิงรุก โดยมีศูนย์บัญช าการ (Command Center)  
ที่ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เช่นเดียวกับการรับฟังข่าวสาร 
ข้อมูล และความคิดเห็นจากหลากหลายช่องทาง  
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6.1 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านความปลอดภัยสาธารณะ 
 
ในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านความปลอดภัยสาธารณะของประเทศไทย 

จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
 

 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดความทั่วถึงของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน  
ความปลอดภัยสาธารณะ 

 การออกกฎหมาย และมาตรการเ พ่ือรองรับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้าน 
ความปลอดภัยสาธารณะ 

 การจัดตั้งหน่วยงานกลาง และการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะของประเทศ 

 ความต่อเนื่องของนโยบาย มาตรการ และการด าเนินโครงการด้านความปลอดภัย
สาธารณะ 

 

โดยวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ คือการสร้าง  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายประเภท  
ที่สามารถน ามาสนับสนุนการท างานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยสาธารณะ เช่น  
 

 การเพ่ิมการเฝ้าระวัง (Surveillance) สามารถน ากล้องวงจรปิดมาติดตั้งให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ในวงกว้าง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสังเกตการณ์และบันทึกภาพเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น  

 การเพ่ิมความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่ (Mobility) สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
(Mobile Device) เช่น Smart Phone หรือ Tablet ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถ
บันทึกและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งข้อมูลภาพ เสียง 
และข้อมูลอื่นๆ 

 การเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Crowdsourcing) โดยการเพ่ิมช่องทางให้
ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะและแก้ปัญหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) สามารถน ามาช่วยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ต่อการเกิดเหตุ และช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลในการสืบสวน จับกุมและด าเนินคดี  
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ภาพที่ 92 เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการท างานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 
ด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

 
 
ส าหรับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
ทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร พร้อมทั้งช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่สนับสนุนด้านความปลอดภัยสาธารณะของประเทศไทยยังรวมไปถึง 
กรมการปกครอง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) อีกด้วย 

 
  

เพิ่มความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่ (Mobility)เพิ่มการเฝ าระวัง (Surveillance)

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงล ก (Analytics)

อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที ่(mobile device) เช่น 
smart phone หรือ tablet ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ภาคสนามสามารถบันทึกและเขา้ถึงขอ้มูลได้อยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งข้อมูลภาพ 
เสียง และข้อมูลอื่นๆ

เพิ่มการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
(Crowdsourcing)

กล้องวงจรปิดที่ราคาต่ าลงท าให้สามารถติดตั้งให้
ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง เพิ่มขีดความสามารถใน
การสังเกตการณ์และบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

เครื่องมือวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงลึกช่วยวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ และช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูลในการสืบสวน จับกุมและด าเนินคดี

เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะและแก้ปัญหา
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ภาพที่ 93 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านความปลอดภัยสาธารณะของประเทศ

ผู้น าของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรับ โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนด้านข้อมูล ไปสู่การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก 
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ดังภาพที่ 94 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การบริหารการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรับ โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนด้านข้อมูล ได้แก่ ประเทศไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ 

 

 ระบบ An Garda ของประเทศไอร์แลนด์ – รัฐบาลไอร์แลนด์ได้จัดตั้งระบบ An Garda 
ขึ้น มีการบูรณาการข้อมูลบุคคล (Parties) สิ่งของ (Objects) สถานที่ (Locations) และ 
เหตุการณ์ (Events) หรือเรียกชื่อย่อว่า POLE เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถค้นหา
เบาะแสของคดีต่างๆ ผ่านอุปกรณ์มือถือได้ 

 ระบบ Europol ของประเทศเนเธอร์แลนด์ – รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้จัดท าระบบ 
Europol ซึ่งเป็นระบบมีการบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับคดี เช่น ผู้ต้องสงสัย สถานที่และ
เวลาเกิดเหตุ หลักฐานเบื้องต้น ไว้ในระบบฐานข้อมูลกลาง (Centralized Databases) 
และมีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการเข้าถึงและ
บันทึกข้อมูล 
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บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ 
ในปัจจุบัน

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ระบบค้นหาข้อมูลสถานีต ารวจส าหรับแจ้งการชุมชน
สาธารณะ

ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม   1599

สายด่วนค้ามนุษย์ 1191

สายด่วนรถหาย   1192
www.lostcar.go.th

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ ชาวต่างชาติ/นักท่องเที่ยว
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2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และอังกฤษ 

 

 การจัดตั้ง Safe City ของประเทศสิงคโปร์ – รัฐบาลสิงคโปร์มีการบูรณาการกล้อง
วงจรปิดทั้ งหมดไปยัง Command and Control Center และใช้ระบบวิ เคราะห์
ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดเชิงลึก (Video Analytics) เพ่ือประเมินและตรวจจับ
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง เช่น วัตถุแปลกปลอมที่ถูกทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือมีผู้บุกรุกบริเวณ
ต้องห้าม และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ (Push Notification) 

 ระบบ Gang Crime Analytics ของสหราชอาณาจักร – รัฐบาลสหราชอาณาจักร 
ใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือลดอัตราการเกิดอาชญากรรม โดยวิเคราะห์ข้อมูล  
กลุ่มอาชญากร และคดีที่ผ่านมาเพ่ือประเมินความเสี่ยงในการเกิดเหตุ โดยระบุพ้ืนที่ 
ช่วงเวลา และกลุ่มเหยื่อเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีระบบ Command and Control 
Center เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และจัดสรรก าลัง
ในการเฝ้าระวัง 

 
ภาพที่ 94 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ภาคสนาม และเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์หลังเกิดเหตุมาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น  
จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและยกระดับการให้บริการเชิงดิจิทัลในด้าน  
ความปลอดภัยสาธารณะ โดยภาพที่ 95 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล 
ด้านความปลอดภัยสาธารณะส าหรับไทย ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
เชิงรุก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงล กส าหรับป องกันการเกิดเหตุ  

การรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ

เชิงรุก โดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงล ก

การรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ

เชิงรับ โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน

ด้านข้อมูล

การรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ

แบบดั้งเดิม

สิงค์โปร: Safe City
มีการบูรณาการกล้องวงจรปิดทั้งหมดไปยัง 
Command and Control Center และใช้ระบบ
วิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดเชิงลึก (Video 
Analytics) เพ่ือประเมินและตรวจจับเหตุการณ์
สุ่มเสี่ยง เช่น วัตถุแปลกปลอมที่ถูกท้ิงไว้ในที่
สาธารณะ หรือ มีผู้บุกรุกบริเวณต้องห้าม และแจ้ง
เตือนเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ (Push Notification)

สหราชอาณาจักร: Gang Crime Analytics
ใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือลดอัตราการเกิด
อาชญากรรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มอาชญากร และ
คดทีี่ผ่านมาเพ่ือประเมินความเสี่ยงในการเกิดเหตุ โดย
ระบุพ้ืนที่ ช่วงเวลา และกลุ่มเหยื่อเป้าหมาย นอกจากนี้ 
ยังมรีะบบ Command and Control Center เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดาย 
และจัดสรรก าลังในการเฝ้าระวัง

ไอร์แลนด์: An Garda
มีการบูรณาการข้อมูลบุคคล สิ่งของ สถานท่ี 
และเหตุการณ์ (POLE: Parties, Objects, 
Locations, Events) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถค้นหาเบาะแสของคดีต่างๆ ผ่านอุปกรณ์
มือถือ

เนเธอร์แลนด์: Europol
มีการบูรณาการข้อมูลเก่ียวกับคดี เช่น ผู้ต้องสงสัย 
สถานที่และเวลาเกิดเหตุ หลักฐานเบื้องต้น ไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลกลาง (Centralized Databases) 
และมีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการเข้าถึงและบันทึกข้อมูล
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จากกรอบการพัฒนาดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็นได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1: 
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะแบบดั้งเดิม ระดับการพัฒนาที่ 2: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
เชิงรับ โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนด้านข้อมูล และระดับการพัฒนาที่ 3: การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะแบบดั้งเดิม (Traditional 
Public Safety) 

 

ในระดับแรกสุดของการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้านความปลอดภัยสาธารณะ 
ประชาชนยังคงต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ โดยมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ ช่องทางโทรศัพท์ และปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารเป็นหลัก 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรับ โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนด้านข้อมูล (Responsive Public Safety) 

 

ในระดับการพัฒนาที่สอง เป็นการน าอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) มาสนับสนุน
การทางานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
รวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงล ก (Proactive Public Safety) 

 

ส าหรับการพัฒนาในระดับที่สาม ภาครัฐจะมีศูนย์บัญชาการ (Command Center) 
ประสานงานและสนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
(Analytics) เพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงในการเกิดเหตุ และ ตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัยก่อนเกิดเหตุ 
และเมื่อเกิดเหตุร้าย ศูนย์บัญชาการจะสามารถส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจภาคสนามที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ 
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ แบบ real-time รวมทั้งเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การป้องกันในเชิงรุก 
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ภาพที่ 95 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

 

การแจ้งเหตุ การสืบสวน การจับกุมและด าเนินคดี

 มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจร
ปิดของหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลอาชญากรรม 
(Surveillance and Crime Cases Data 
Integration)

 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลและวดิีโอเพื่อค านวณความ
เส่ียงของการเกิดเหตุในแต่ละพื้นที่และ ช่วงเวลาเพื่อ
น าไปใช้ในการจัดสรรการเฝ้าระวัง (Predictive 
Video Analytics)

 มีเครื่องมือและระบบส าหรับศูนย์บัญชาการในการ
ติดตาม ควบคุมและบริหารจัดการเหตุ (Command 
Center)

 มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อช่วยในการสืบสวน 
เช่น ประวัติอาชญากร และ คดีอาชญากรรม 
(Criminal Records and Crime Cases 
Data Integration)

 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุผู้ต้องสงสัย 
และ จัดล าดับความส าคัญของคดีที่ต้อง
สืบสวน (Suspect Identification and 
Case Prioritization enabled by 
Analytics)

 มีระบบให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมใน
การสืบสวนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ 
(Crowdsourcing)

 มีการบูรณาการข้อมูลพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัย 
เช่น ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูล
ธุรกรรมการเงิน (Suspect’s Behaviour Data 
Integration)

 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยเพื่อ
น าไปช่วยในการเข้าจับกุม (Pattern of Life 
Analytics) 

 มีเครื่องมือช่วยเจ้าหนา้ทีใ่นการพิสูจนห์ลักฐาน
ดิจิทัลเพื่อประกอบการด าเนินคดี (Digital 
Evidence Forensic)

 มีระบบแจ้งเหตุเพื่อให้ประชาชนสามารถแจง้เหตุผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 มีเครื่องมือส าหรับเจ้าหนา้ทีต่ ารวจภาคสนามเพื่อใช้ใน
การรับแจ้งเหตุพร้อมข้อมลูตั้งต้น

 มีเครื่องมือส าหรับเจ้าหนา้ทีต่ ารวจภาคสนาม
เพื่อบันทึกหลักฐาน และ เข้าถึงฐานข้อมลู

 มีระบบให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคดี
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนกิส์

 มีเครื่องมือส าหรับเจ้าหนา้ทีต่ ารวจภาคสนามเพื่อใช้
ในการแสดงข้อมูลเพื่อเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย และ
สรุปเพื่อด าเนินคดี

 มีหน่วยงานพิเศษท าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานดิจิทลั
รายกรณีเพื่อประกอบการด าเนินคดี

 สามารถให้ประชาชนแจง้เหตุผ่านช่องทางแบบดั้งเดิม 
เช่น แจ้งที่สถานีต ารวจ แจ้งผ่านโทรศัพท์

 เจ้าหน้าที่ต ารวจภาคสนามรับแจง้เหตุผ่านวทิยุสื่อสาร

 สามารถบันทึกหลักฐานในรูปแบบเอกสาร 
และ รูปถ่าย

 สามารถเข้าถงึฐานขอ้มูลที่สถานีต ารวจ เช่น 
ประวัติอาชญากรรม และ ภาพบันทึกจาก
กล้องวงจรปิด

 เจ้าหน้าที่ต ารวจภาคสนามสามารถเขา้จับกุมผู้ต้อง
สงสัยตามข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบเอกสาร

เป าประสงค:์ การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงล กส าหรับป องกันการเกิดเหตุ

การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
แบบดั้งเดิม 

การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชงิรับ 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนด้านข้อมูล 

การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชงิรุก 
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงล ก
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เ พ่ือบรรลุ เป้าประสงค์ดั งกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้ าน 
ความปลอดภัยสาธารณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) 
ด้วยกัน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการ 
การรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
(ภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการติดตั้งระบบ ICT อาทิ ระบบกล้องวงจรปิด และระบบแจ้งเตือนเหตุ 
ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถจัดสรรการเฝ้าระวังในเชิงรุก และสามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบ ICT 
ต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ และเตรียมการเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน โดยส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดหมายว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จในปี 
2562 ซึ่งเริ่มต้นจากการจัดหาซัพพลายเออร์เพ่ือมาติดตั้งระบบ ICT ด้านความปลอดภัยให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2560 แล้วจึงด าเนินการติดตั้งระบบ และเริ่มใช้งานจริง โดยบูรณาการข้อมูลจากระบบ ICT 
ทั้งหมด เข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเพ่ือการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย ก่อนน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ภายใน
ปี 2562 

 

2) โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถสายตรวจ 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในระบบรถสายตรวจ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามตลอดทั้งกระบวนการ ครอบคลุมการรับเรื่อง 
การสืบสวน การจับกุมและการด าเนินคดีผู้ต้องสงสัย โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดหมายว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งเริ่มต้นจากการน า
เครื่องมือดิจิทัล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้สนับสนุนการท างาน และด าเนินการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือใช้ในการท างานของเจ้าหน้าที่ต่อไปให้แล้วเสร็จตามแผน 
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ภาพที่ 96 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านความปลอดภัยสาธารณะรายโครงการพัฒนาส าคัญ 
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการบริหารจัดการชายแดน 
 
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งขยายผลให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์สามารถพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ และ
ชาวต่างชาติอ่ืนๆ สามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ในขณะที่เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล  
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6.2 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการบริหารจัดการชายแดน 
 
เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการชายแดนในปัจจุบัน พบว่ามีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้นจาก 

ในอดีต เนื่องจากประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางด้านการท างานของภูมิภาค อันจะเห็นได้จาก 
มีแรงงานต่างด้าวกว่า 1.3 ล้านคน37 เดินทางเข้ามาท างานในไทย เป็นศูนย์การด้านการค้า การลงทุน
จากต่างประเทศ โดยมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้ามากว่า 120 ล้านบาท38 นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ ซึ่งมีชาวต่างชาติเดินทางมารับการรักษาที่ประเทศไทยกว่า 
2 ล้านคน ต่อปี39 เช่นเดียวกับการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 
25 ล้านคน40 เดินทางเข้ามาในประเทศในแต่ละป ี

 

ทั้งนี้ บุคคลและสินค้าที่เข้า-ออกประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายและมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน
นั้น อีกทางมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกในหลายช่องทาง ทั้งผ่านทางอากาศ ทางบก และทางน้ า/ทะเล และ
ชายฝั่ง ส่งผลให้ต้องการการบริหารจัดการชายแดนที่มีประสิทธิภาพ และกลายเป็นความท้าทายส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐไทยที่เกี่ยวข้องที่จะต้องท าการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของประเทศ และ
ความสะดวกสบายของบุคคลหรือสินค้าที่เดินทางผ่านชายแดน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ผู้อพยพและหนีภัย แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพย์ติด และการค้าอาวุธ เป็นต้น และเป็นการสร้าง
โอกาสและรายได้ให้แก่ประเทศชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนาทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ต่อไป (ภาพท่ี 97)  

                                                           
37 จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักร ธันวาคม ปี 2557 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
38 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
39 Daily News ‘ไทย’จะเป็นศูนย์กลางการแพทย ์  
40 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ม.ค.–ธ.ค. 57 กระทรวงการท่องเท่ียว 
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ภาพที่ 97 ความท้าทายในการบริหารจัดการชายแดนของประเทศไทย41 

 
ที่มา: 1  Exports of goods and services (% of GDP) in Thailand in 2013, 

http://www.tradingeconomics.com/thailand/exports-of-goods-and-services-percent-of-gdp-wb-data.html  
       2  Foreign direct investment; net inflows (% of GDP) in Thailand 2013, 

http://www.tradingeconomics.com/thailand/foreign-direct-investment-net-inflows-percent-of-gdp-wb-data.html 

 
ส าหรับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการบริหารจัดการชายแดน 

ได้แก่ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และกองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน  

 

 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง – เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มีบทบาทหน้าที่หลักคือ การตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไป
นอกราชอาณาจักร รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพ านักอยู่ เพ่ือการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ 

 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  – เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม  
เป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับชาติของไทย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักคือ 
ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งด าเนินการกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน 

 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน – เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่หลักคือ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคงของรัฐในพ้ืนที่ชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและ

                                                           
41 Exports of goods and services (% of GDP) in Thailand in 2013 |Trading Economics Database Foreign direct 

investment; net inflows (% of GDP) in Thailand 2013, Trading Economics Database 

เพ่ือสร้าง…

• ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดี 
รายได้จากภาคการท่องเที่ยวคิดเป็น 19.3% 
ของ GDP

• แรงกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศ
มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการคิดเป็น
73.57%1 ของ GDP

• แรงกระตุ้นการลงทุน
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็น 
3.31%2 ของ GDP

•  ล 

เพ่ือป องกันและแก้ไขปัญหา…

• ผู้อพยพและหนีภัย
• แรงงานผิดกฎหมาย/แรงงานต่างด้าว
• การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
• การค้ามนุษย์
• การค้ายาเสพย์ติด
• การค้าอาวุธ
• ฯลฯ

ควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้ามแดน อ านวยความสะดวกในการเดินทาง

ในขณะท่ีต้อง

ที่มา: 1. Exports of goods and services (% of GDP) in Thailand in 2013, http://www.tradingeconomics.com/thailand/exports-of-goods-and-services-percent-of-gdp-wb-data.html 
       2. Foreign direct investment; net inflows (% of GDP) in Thailand 2013, http://www.tradingeconomics.com/thailand/foreign-direct-investment-net-inflows-percent-of-gdp-wb-data.html
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ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการชายแดนของประเทศไทยยังรวมไปถึง
กรมการปกครอง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) อีกด้วย 

 
ภาพที่ 98 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐ 

ด้านการบริหารจัดการชายแดน 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการบริหารจัดการชายแดนของ

ประเทศผู้น าของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการประเมิน  
ความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับพลเมือง ไปสู่ 
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับ
พลเมืองและผู้โดยสารต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์ ดังภาพที่ 99 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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บริการด้านการบริหารจัดการ
ชายแดนในปัจจุบัน

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสายด่วน 1178

ระบบศูนย์ข้อมูลบุคคล (PISCES)

Advance Passenger Processing System

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

ระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
(PIBICS)

เจ้าหน้าที่ภาครัฐประชาชน ผู้บริหารภาครัฐผู้ประกอบการ/ธุรกิจ

ชาวต่างชาติ/นักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมการปกครอง



 

 

 

218  

 

 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)| Tel. +66 (0) 2 612 6000 | Fax. +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่าน
ช่องทางอัตโนมัติส าหรับพลเมือง ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร 

 

 ระบบตรวจผู้โดยสารล่วงหน้า (APP) ของประเทศออสเตรเลีย – ในปี 2546 รัฐบาล
ออสเตรเลียได้ก าหนดให้สายการบินต้องส่งข้อมูลต่างๆเช่น หมายเลข Passport รหัส
สัญชาติ (ICAO) และนามสกุลของผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย และ
พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกคน ให้กับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย 
(Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs: DIMIA) 
โดยปัจจุบัน ร้อยละ 99.8 ของระบบ APP Transactions ใช้เวลาน้อยกว่า 2.5 วินาที 
ในการตรวจผู้โดยสารหนึ่งราย 

 ระบบ Advance Passenger Information System (APIS) ของประเทศญี่ปุ่น – 
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ก าหนดให้สายการบินต้องมีการส่งข้อมูลของผู้โดยสารเพ่ือท าการ
ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีระบบ Automated Gates ซึ่งเป็น
ช่องทางเข้าออกอัตโนมัติให้ทั้งส าหรับพลเมืองและผู้เดินทางชาวต่างชาติ (ต้องท าการ
ลงทะเบียนและกรอกเอกสารขอใช้ล่วงหน้า) โดยท าการสแกนหนังสือเดินทาง และ
ลายนิ้วมือ 

 ร ะบบ  miSense แ ล ะ  E-passport gates ขอ งสหร า ช อ า ณ า จั ก ร  – โ ด ย 
สหราชอาณาจักรจะมีช่องทางการตรวจคนเข้าเมืองกว่าอัตโนมัติกว่า 100 ช่อง 
ใน 18 สนามบิน ส าหรับผู้เดินทางที่มีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลลักษณะ
ทางชีวภาพของ UK, EU, EEA หรือสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งในปัจจุบัน ก าลังมีแผนที่จะขยาย
ระบบดังกล่าวไปใช้งานตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าเรือ และสถานีรถไฟภายใน 2 ปี 

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่าน
ช่องทางอัตโนมัติส าหรับพลเมืองและผู้โดยสารต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 ระบบ Automated Passort Control – รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ติดตั้งช่องทางอัตโนมัติที่ 
36 สนามบินหลัก โดยสามารถรองรับได้ถึง 9 ภาษา โดยผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทาง
สหรัฐฯ แคนนาดา และประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ในกรณีที่ลงทะเบียนล่วงหน้า) 
สามารถสแกนหนังสือเดินทาง ถ่ายรูป ตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล
เที่ยวบิน เพ่ือพิสูจน์ตัวตนและเดินทางข้ามแดน 

 ระบบ Advance Passenger Information System (APIS) – ระบบ APIS จะช่วย
เก็บข้อมูลและประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลของผู้โดยสาร โดยก่อนออกเดินทาง 
ข้อมูลผู้โดยสารจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูล CBP เพ่ือตรวจสอบกับระบบ IBIS และแจ้งผล
การอนุมัติเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสนามบิน หรือท่าเรือของสหรัฐอเมริกา 
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ภาพที่ 99 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการบริหารจัดการชายแดน 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการบริหารจัดการชายแดน จึงเป็นปัจจัยส าคัญใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย และช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางผ่านแดน 
โดยภาพที่ 100 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการชายแดน 
ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม 
ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

 

จากกรอบแนวคิดดังกล่าว สามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  ระดับ 
การพัฒนาที่ 1: การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนและพิสูจน์ตัวตนผ่านเอกสาร ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง ระดับการพัฒนาที่ 2: การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่าน
ช่องทางอัตโนมัติส าหรับพลเมือง และระดับการพัฒนาที่ 3: การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับพลเมืองและผู้โดยสารต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์ 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนและพิสูจน์ตัวตนผ่าน
เอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Paper Based Border Management) 

 

ในระดับนี้ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการคัดกรองบุคคลเข้าประเทศจะเกิดขึ้น 
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะท าการพิจารณาเอกสารการเดินทางต่างๆ 
เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ซึ่งผู้โดยสารทุกประเภทจะผ่านขั้นตอน
และวิธีการคัดกรองในรูปแบบเดียวกัน  

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร
ข้ามแดนล่วงหน้า และ

พิสูจน์ตัวตนผ่านชอ่งทาง
อัตโนมัติส าหรับพลเมือง
และผู้โดยสารต่างชาติ

ทีผ่่านเกณ ์

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร
ข้ามแดน และพิสูจน์ตัวตน

ผ่านเอกสาร ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร
ข้ามแดนล่วงหน้า และ

พิสูจน์ตัวตนผ่านชอ่งทาง
อัตโนมัติส าหรับพลเมือง

ออสเตรเลีย: ระบบตรวจผู้โดยสารล่วงหน้า
(APP)
เริ่มปี 2003 โดยสายการบินต้องส่งข้อมูลเช่น 
หมายเลข passport รหัสสัญชาติ (ICAO) และ
นามสกุลของผู้โดยสารที่เดินทางไปยงัประเทศ 
ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านและพนักงานบรกิาร
บนเครื่องบินทุกคน ให้กับ DIMIA โดยปัจจุบัน 
99.8% ของระบบ APP transactions ใช้เวลา
น้อยกว่า 2.5 วินาที

สหรัฐอเมริกา: Automated Passport Control (APC)
ติดตั้งช่องทางอัตโนมัติที่ 36 สนามบินหลัก โดยสามารถรองรับได้ถึง 9 ภาษา ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางสหรฐั แคนนาดา และประเทศท่ีได้รับ
การยกเว้นวีซ่า (ในกรณีที่ลงทะเบียนล่วงหน้า) สามารถสแกนหนังสือเดินทาง ถ่ายรูป ตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเที่ยวบิน เพื่อ
พิสูจน์ตัวตนและเดินทางข้ามแดน
ระบบ Advance Passenger Information System (APIS)
ก่อนออกเดินทาง ข้อมูลผู้โดยสารจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูล CBP เพื่อตรวจสอบกับระบบ IBIS และแจ้งผลการอนุมัติเมื่อผูโ้ดยสารเดินทางถึงสนามบิน 
หรือท่าเรือ

สหราชอาณาจักร: ระบบ miSense และ 
E-passport gates
มีช่องทางอัตโนมัติกว่า 100 ช่อง ใน 18 
สนามบิน ส าหรับผู้เดินทางที่มีหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลลักษณะทางชีวภาพของ
UK, EU, EEA หรือ สวิสเซอร์แลนด์ และมีแผน
จะขยายไปใช้กับท่าเรือ และสถานีรถไฟภายใน 
2 ปี

ญี่ปุ่น: Automated gates 
มีช่องทางเข้าออกอัตโนมัติให้ทั้งส าหรับ
พลเมืองและผู้เดินทางชาวต่างชาติ 
(ต้องท าการลงทะเบียนและกรอกเอกสาร
ขอใช้ล่วงหน้า) โดยท าการสแกนหนังสือ
เดินทาง และลายนิ้วมือ
ระบบ Advance Passenger 
Information System (APIS)
สายการบินต้องมีการส่งข้อมูลผูโ้ดยสาร
ใหท้ าการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง
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2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์
ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับพลเมือง (Advance Passenger Information & 
Automated Border Management for Citizen) 

 

ในระดับนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดน จะได้รับข้อมูลผู้โดยสาร
และยานพาหนะก่อนเดินทางถึงที่หมาย  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า  
โดยพลเมืองหรือผู้ถือสัญชาติของประเทศสามารถพิสูจน์ตัวตนเพ่ือรับการอนุมัติการเดินทางข้ามแดน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ และผู้โดยสารชาวต่างชาติสามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจ  
คนเข้าเมือง 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์
ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับพลเมืองและผู้โดยสารต่างชาติที่ผ่านเกณ ์ 
(Integrated & Automated Border Management)  

 

ในระดับการพัฒนานี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลผู้โดยสารตั้งแต่ท าการออก  
ตั วโดยสาร หรือลงทะเบียนเดินทางผ่านแดนด้วยยานพาหนะ ท าให้เพ่ิมระยะเวลาในการตรวจสอบ
ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้านานขึ้น รวมทั้งขยายผลให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์
สามารถพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ และชาวต่างชาติอ่ืนๆ สามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสาร 
ที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
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ภาพที่ 100 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการชายแดน 

 

ประเมินความเสี่ยงผู้เดินทาง พิสูจน์ตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการเดินทางข้ามแดน

 มีการบูรณาการข้อมูลผู้โดยสารเบื้องต้น เช่น นามสกุล รหัสสัญชาติ และ
หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น ระหว่างระบบของสายการบินต่างๆ 
กับระบบตรวจคนเข้าเมืองเมื่อมีการออกตั วโดยสารแบบ real-time

 มีการบูรณาการข้อมูลยานพาหนะ และผู้โดยสารเบื้องต้น เมื่อมีการ
ลงทะเบียนเดินทางผ่านแดนด้วยยานพาหนะแบบ real-time

 มีการบูรณาการข้อมูลอาชญากรกับฐานข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น
ข้อมูลต ารวจสากล เพื่อน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยง

 มีระบบลงทะเบียนเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติท่ีเดินทาง
เข้าออกประเทศเป็นประจ า เช่น นักศีกษาต่างชาติ และผู้ถือใบอนุญาต
ท างาน (Registered Traveler Program)

 มีช่องทางอัตโนมัติส าหรับพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทางชีวภาพ เช่น 
ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา ในการตรวจสอบและอนุมัติการเดินทาง
ข้ามแดน (Automated Gate) ส าหรับพลเมืองและชาวต่างชาติท่ี
ลงทะเบียนล่วงหน้า

 มีอุปกรณ์ดิจิทัลแบบสวมใส่ (Wearable Device) สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจสอบข้อมูลและ
พิสูจน์ตัวตน

 มีการบูรณาการข้อมูลผู้โดยสารเบื้องต้น เช่น นามสกุล รหัสสัญชาติ และ
หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น ระหว่างระบบของสายการบินต่างๆ กับ
ระบบตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางออกจากประเทศต้นทางแบบ Batch 

 มีการบูรณาการข้อมูลบุคคล และข้อมูลอาชญากรกับฐานข้อมูล
ภายในประเทศท่ีส าคัญ เช่น ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลหมายจับ 
บัญชีเฝ้าระวัง ค าสั่งศาล

 ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารเพื่อประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า

 มีช่องทางอัตโนมัติส าหรับพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทางชีวภาพ เช่น 
ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา ในการตรวจสอบและอนุมัติการเดินทาง
ข้ามแดน (Automated Gate) ส าหรับพลเมือง

 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางส าหรับเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเพื่อใช้
ในการบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลักษณะ
ทางชีวภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 

 สามารถประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาเอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง เอกสารตรวจคนเข้าเมือง
 สามารถพิสูจน์ตัวตนโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
 บันทึกข้อมูลผู้โดยสารในรูปแบบเอกสาร

เป าประสงค์: การประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร
ข้ามแดน และพิสูจน์ตัวตนผ่านเอกสาร 

ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทาง

อัตโนมัติส าหรับพลเมือง

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทาง
อัตโนมัติส าหรับพลเมืองและผู้โดยสาร

ต่างชาติที่ผ่านเกณ ์
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการบริหาร
จัดการชายแดน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) 
ด้วยกัน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบคัดกรองตรวจสอบผู้ โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger 
Processing System: APPS) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมระดับการควบคุม
ความปลอดภัยของประเทศ โดยระบบจะช่วยให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบผู้โดยสาร
ทุกรายที่ก าลังจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินในประเทศต้นทาง  
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าประเทศก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง  
โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาโครงการนี้ ซึ่งคาดหมายว่า  
จะด าเนินการพัฒนาระบบ และเริ่มน ามาใช้จริงได้ภายในปี 2561 

 

2) โครงการระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมัติส าหรับพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะ 
ทางชีวภาพในการตรวจคนเข้าเมืองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเดินทาง ได้แก่ ทางอากาศ ทางพ้ืนดิน และ
ทางน้ า ส าหรับทั้งพลเมืองและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกประเทศเป็นประจ าที่ได้ท าการลงทะเบียน
ล่วงหน้า เช่น นักศึกษาต่างชาติ และผู้ถือใบอนุญาตท างาน เป็นต้น โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาโครงการนี้ ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถขยายผลให้ครอบคลุม
ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางพ้ืนดินและทางน้ าได้ภายในปี 2560 และขยายผลให้ครอบคลุมชาวต่างชาต ิ
ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าภายในปี 2561 ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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ภาพที่ 101 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการชายแดนรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า 
(Advance Passenger Processing System: 
APPS)

ระบบตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อเพิ่มระดับการควบคุมความปลอดภัยของประเทศ โดยระบบจะช่วยให้
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบผู้โดยสารทุกรายที่ก าลังจะเดินทางเขา้สู่ประเทศไทย ณ 
เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินในประเทศต้นทาง ซ่ึงเจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติหรือปฏเิสธการอนญุาต
ให้เข้าประเทศก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

ระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate 
Expansion)

ขยายการใชง้านช่องทางอตัโนมัติส าหรับพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทางชวีภาพในการตรวจคนเขา้เมือง
ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเดินทาง ได้แก่ทางอากาศ ทางพื้นดิน และทางน้ า ส าหรับทั้งพลเมืองและ
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกประเทศเป็นประจ าที่ได้ท าการลงทะเบียนล่วงหนา้ไว ้เช่น นักศึกษาต่างชาติ 
และผู้ถือใบอนุญาตท างาน

1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

2560 2561 2562 2563 2564

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

ระบบคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า 
(Advance Passenger Processing System: APPS)

ระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ 
(Automated Gate Expansion)

พัฒนาระบบ และเริ่มน ามาใช้จริง

ขยายผลให้ครอบคลุมด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองทางพื้นดิน

และทางน้ า

ขยายผลให้ครอบคลุม
ชาวต่างชาติ

ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการป องกันภัยธรรมชาติ 
 
การบูรณาการข้อมูลเพ่ือป้องกันธรรมชาติ มุ่งเน้นการแบ่งปันข้อมูลสภาพแวดล้อมเพ่ือใช้ใน

การติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ า หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล โดยค านึงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล คุณภาพของข้อมูลที่ท า 
การจัดเก็บ และมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเ พ่ือให้สามารถน าไปเชื่อมโยงและใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
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6.3 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการป องกันภัยธรรมชาติ 
 
การป้องกันภัยธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติในปัจจุบันยังมี  

ความซับซ้อนสูง ทั้งในด้านชนิดภัยพิบัติ ประเภทข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร ตลอดจน 
ถึงผู้ประสบภัย ซึ่งล้วนแต่มีปริมาณมากที่ภาครัฐต้องท าการแบกรับ ส่งผลให้ภาครัฐต้องมีมาตรการ 
ที่เป็นมาตรฐานสากลในการป้องกันภัยธรรมชาติ โดยมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ  
ในทุกๆ ปี มีการน าข้อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการด าเนินงาน นอกจากนี้  
โครงสร้างในการด าเนินงานของภาครัฐยังมีการมอบอ านาจและก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตามความช านาญให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนล้วนต่างมี
หน้าที่ส าคัญในการติดต่อประชาชนในประเทศจ านวน 67 ล้านคน เพ่ือให้เตรียมความพร้อมรับมือกับ 
ภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐจะมีมาตรการรองรับดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่การป้องกัน
ภัยธรรมชาติยังมีความซับซ้อนที่เกิดจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ภาครัฐหลายฝ่าย
จ าเป็นต้องหันมาให้ความส าคัญกับการรับมือภัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 102 ความ ับ ้อนของมาตรการจัดการภัยธรรมชาติของประเทศไทย 
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ส าหรับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ 
ได้แก่ กรมป องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีภารกิจในการจัดท าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย  
สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้หลักประกันในด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการป้องกันภัยธรรมชาติของประเทศไทยยังรวมไปถึง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย อีกด้วย 

 
ภาพที่ 103 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการป องกันภัยธรรมชาติ 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการป้องกันภัยธรรมชาติของประเทศ

ผู้น าของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการป้องกันภัยธรรมชาติ
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ไปสู่การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจ าลองเหตุการณ์ ดังแสดง
ในภาพที่ 104 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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บริการด้านการป องกัน
ภัยธรรมชาติในปัจจุบัน

กรมป องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วน 1784

ฐานข้อมูลการฝ ก ้อมแผนการป องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ระบบฐานข้อมูลการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป นฐาน 
(CBDRM)

ฐานข้อมูลพ้ืนที่ท่ีมีการติดต้ังระบบเตือนภัยสาธารณะ

ฐานข้อมูลหน ่งต าบลหน ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

ระบบฐานข้อมูล MIS/GIS

ฐานข้อมูลอาสาสมัครป องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงวาตภัย

ข้อมูลแผนที่และข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง

ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

ข้อสรุปสถานการณ์ไ ป่า/หมอกควันเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ ชาวต่างชาติ/นักท่องเที่ยว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สื่อการเรียนรู้กรมป องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
e-Learning 
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1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
ประเทศตุรกี 

 

 ระบบ Disaster and Emergency Management Presidency ของประเทศตุรกี 
– รัฐบาลตุรกีมีระบบ Disaster and Emergency Management Presidency มีระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือระบุพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม เพ่ือน าไปป้องกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ  
การขุดบ่อเก็บน้ า การจัดท าระบบระบายน้ า รวมถึงการก าหนดแผนส ารองและการซ้อม
รับมือน้ าท่วมในระดับชุมชน 

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจ าลองเหตุการณ์ ได้แก่ 
ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา 

 

 โครงการ Advanced Prediction Research ของรัฐบาลญี่ปุ่น – เนื่องจากเป็น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิอยู่อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลญี่ปุ่นได้น า
ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ “K-Computer” มาใช้ในการจ าลองสถานการณ์ภัยพิบัติแบบ 
real-time จากข้อมูลชนิดต่างๆ ที่ได้จัดเก็บตามจุดนอกชายฝั่ง รวมถึงการน าผล 
การจ าลองมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เพ่ือปรับปรุงให้ระบบมี
ความแม่นย ายิ่งข้ึน 

 โครงการ Safe City ของประเทศสิงคโปร์ – รัฐบาลสิงคโปร์ได้วางโครงการ Safe City 
เพ่ือเป็นการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ โดยมีระบบ  
การบูรณาการข้อมูลกล้องวงจรปิดในอาคาร อาทิ สถานีรถไฟ ไปยัง Command and 
Control Center และใช้ระบบจ าลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือค านวณเวลา 
ที่ต้องใช้ในการอพยพคนที่อยู่ในอาคาร ก าลังคนและทรัพยากรที่ต้องใช้ หรือแม้กระทั่ง
จ านวนคนที่มีสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บ และสามารถน ามาจัดท าแผนรับมือได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ 

 ระบบจ าลองสถานการณ์น้ าท่วม (Flood-Inundation Mapping) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา – ระบบวิเคราะห์สถานการณ์น้ าแบบ real-time โดยสามารถคาดการณ์
สถานการณ์ของระดับน้ า 5 วันล่วงหน้าจากข้อมูลสภาพอากาศ รวมถึงการน าข้อมูล  
มาจ าลองเหตุการณ์น้ าท่วม (Flood Simulation) เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบและชนิด 
ของน้ าท่วม รวมถึงผลกระทบและมูลค่าความเสียหายในกรณีต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
วางแผน การป้องกันและลดผลกระทบได้ถูกต้อง 
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ภาพที่ 104 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการป องกันภัยธรรมชาติ 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการป้องกันภัยธรรมชาติ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ

สนับสนุนงานด้านการป้องกันภัยธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐไทย โดยภาพที่ 105 แสดงกรอบแนวคิด
ที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การใช้
เทคโนโลยีในการป องกันและลดผลกระทบของภัยธรรมชาติต่าง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการ
พัฒนาที่ 1: การป้องกันภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ระดับการพัฒนาที่ 2: การป้องกันภัย
ธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และระดับการพัฒนาที่ 3: การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้
ระบบจ าลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ 

 

1) ระดับการพัฒนาที่  1 : การป องกันภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์ที่ เกิดข ้นในอดีต 
(Natural Disaster Management Based on Past Incident) 

 

ในระดับนี้ การคาดการณ์ของสถานการณ์ภัยพิบัติยังเป็นการคาดการณ์เชิงพ้ืนที่ โดยการน า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์ แต่ยังไม่มีการน าปัญหาภัยใหม่ๆ  
มาประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ยังไม่มีการวางแผนรับมือกับภัยใหม่ๆ ที่ค านึงถึงลักษณะของ  
การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม เนื่องจากในระดับนี้เป็นการคาดการณ์แบบเชิงพ้ืนที่ 
อีกทั้งยังมีความรู้ที่จ ากัด ส่งผลให้ไม่มีการป้องกันที่ครบถ้วน มีการกระจายความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ 
ที่ยากต่อการเข้าถึง และมีวิธีการรับมือที่เป็นแบบดั้งเดิมท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีต 
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2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การป องกันภัยธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
(Natural Disaster Management Driven By Basic Information) 

 

ในระดับนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะสามารถน าระบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นมาใช้
คาดการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ แม้กระทั่งในพ้ืนที่ที่ไม่เคยประสบภัยมาก่อน ท าให้
สามารถป้องกันและลดผลกระทบได้ท่ัวถึงมากข้ึน โดยข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวนี้สามารถถูกน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์เหตุล่วงหน้าตามพ้ืนที่ และตามชนิดภัยพิบัติซึ่งไม่สามารถกระท าได้ในอดีต  

 

ในด้านการเตรียมความพร้อม เนื่องจากมีความเข้าใจถึงลักษณะภัยพิบัติมากขึ้น และ 
มีมาตรฐานในการรับมือกับภัยพิบัติ ท าให้เมื่อทราบถึงภัยที่จะคุกคาม ภาครัฐก็สามารถท่ีจะให้ข้อมูลกับ
ประชาชนได้โดยผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ 
อีเมล หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีการเตรียมการเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ
ระดับรายชนิดอีกด้วย 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การป องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจ าลองเหตุการณ์ใน
สถานการณ์ต่าง  (Natural Disaster Management Driven by Scenario-Based 
Simulations)  

 

ในระดับการพัฒนานี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยธรรมชาติ จะมีการบูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถระบุชนิดของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น พ้ืนที่เกิดเหตุ และสาเหตุของ
การเกิดล่วงหน้าได้ ท าให้สามารถก าหนดวิธีป้องกันที่เหมาะสมและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดส าหรับแต่ละ
บุคคลในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจะมีระบบสามารถจ าลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยพิจารณาข้อมูล 
การป้องกันภัยธรรมชาติและคุณสมบัติต่างๆ เช่น ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชาชนในพ้ืนที่ 
ลักษณะของภัยพิบัติ เป็นต้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยสามารถระบุถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ และ
ประเมินความเสียหายต่างๆ พร้อมทั้งประเมินจุดเสี่ยงโดยประมาณการในสภาพแวดล้อมที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ นอกจากนั้น ระบบยังสามารถน าข้อมูลจากการประเมินไปแจ้งเตือนกลุ่มคนที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบเพ่ือเตรียมความพร้อมผ่านช่องทางส่วนตัวต่างๆ เช่น โทรศัพท์ส่วนตัวหรืออีเมล
ส่วนตัว เป็นต้น ท าให้ภาครัฐสามารถเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ตามสัดส่วนที่มีแนวโน้ม  
จะเกิดเหตุได้ ประโยชน์อีกประการของระบบจ าลองสถานการณ์คือการความสะดวกอ านวยให้ภาครัฐ
สามารถวางแผนได้ให้ครบทุกช่วงของภัยพิบัติและใช้มาตรการตามทุกเหตุที่เป็นไปได้ 
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ภาพที่ 105 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการป องกันภัยธรรมชาติ 

 

การป องกันและการลดผลกระทบ
(Prevention and Mitigation)

การเตรียมความพร้อมรับภัย
(Preparedness)

 มีระบบบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในเชิง
สภาพแวดล้อม เชิงประชากร เช่น จ านวนผู้อยู่อาศัยรายพื้นท่ี ลักษณะ
อาคาร (Integrated Database for Simulation)

 มีระบบจ าลองภัยธรรมชาติที่อาจเกิดในสถานการณ์ หรือรูปแบบต่างๆ และ
ประเมินผลกระทบโดยสามารถระบุได้ถึงบุคคลท่ีจะได้รับผลกระทบ และ
มูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น (Scenario-Based Disaster Simulation 
System)

 ระบบสามารถก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (Data Standards)

 ภาครัฐมีการให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ภัยธรรมชาติที่ประชาชนอาจเผชิญในแต่ละพื้นที่ผ่านช่องทางส่วนบุคคล  
(Personalized Information Provision) 

 มีระบบจ าลองรูปแบบการรับมือภัยธรรมชาติในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อหารูปแบบ
การรับมือท่ีดีท่ีสุด เช่น รูปแบบการอพยพท่ีสามารถอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ี
ได้เร็วท่ีสุดและเกิดการบาดเจ็บล้มตายน้อยท่ีสุด (Scenario-Based Response 
Simulation)

 มีการก าหนดแผนส ารอง การจัดฝึกอบรม และการซ้อมรับมือท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ (Scenario-based Contingency Planning)

 ภาครัฐมีข้อมูลประชาชนรายบุคคลแบบครบวงจร (Single View of Citizen) เช่น ข้อมูลบุคคล ที่อยู่อาศัย ครัวเรือน ฯลฯ และมีช่องทางติดต่อรายบุคคล เช่น 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเชิงรุกโดยตรง (Connected Citizen)

 มีระบบจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ระดับน้ า การสั่นสะเทือน 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data)

 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานเพื่อคาดการณ์ถึง
ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น (Natural Disaster Forecast) 

 ภาครัฐมีการให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ ในภาพรวม
แกป่ระชาชนผ่านหลายช่องทางรวมถึงช่องทางออนไลน์
(Online Information Broadcast) 

 มีการก าหนดแผนส ารอง การจัดฝึกอบรม และการซ้อมรับมือท่ีสอดคล้องกับ
การคาดการณ์ภัยพิบัติ (Contingency Planning based on Disaster Type)

 ข้อมูลภัยธรรมชาติในอดีตจัดเก็บในรูปแบบเอกสารรายพื้นที่ ท าให้ยากต่อ
การน ามาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อท าการป้องกัน 
(Paper-Based Natural Disaster Data)

 ภาครัฐมีการให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนผ่านสื่อสารมวลชน  
อาทิ โทรทัศน์และวิทยุ (Traditional Information Broadcast) 

 มีการจัดฝึกอบรมและการซ้อมรับมือจากประสบการณ์ในอดีต
การป องกันภัยธรรมชาติจาก
เหตุการณ์ที่เกิดข ้นในอดีต

การป องกันภัยธรรมชาติผ่านการ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

การป องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้

ระบบจ าลองเหตุการณ์

เป าประสงค:์ การใช้เทคโนโลยีในการป องกันและลดผลกระทบของภัยธรรมชาติต่าง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการป้องกัน
ภัยธรรมชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) 
ด้วยกัน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ  
เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพื้นที่ 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ  
เพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการการใช้ข้อมูลสารสนเทศและระบบ
ข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในภูมิภาคหรือพ้ืนที่ต่างๆ โดยมี  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบด าเนินงาน ซึ่งคาดหมายว่า  
จะแล้วเสร็จภายในปี 2562 

 

2) โครงการระบบสาธารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย (E-Stock) 
 
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด ทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมและเชิงประชากร เช่น จ านวนผู้อยู่อาศัยรายพ้ืนที่ ข้อมูลภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลน้ า หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยต้องมี
มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปเชื่อมโยงและใช้ได้จริง ทั้งนี้ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบด าเนินงานโครงการดังกล่าว และคาดหมาย
ว่าจะแล้วเสร็จส าหรับการพัฒนาระบบภายในปี 2562 
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ภาพที่ 106 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการป องกันภัยธรรมชาติรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูล
สาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ด้านน้ าในระดับพื้นที่

การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอ้มูลสาธารณภัยแหง่ชาติ เพื่อการบริหารจัดการภัยพบิัติด้านน้ าใน
ระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการการใช้ขอ้มลูสารสนเทศและระบบขอ้มลูสาธารณภัยแห่งชาติ ในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติด้านน้ าในภูมิภาคหรือพื้นที่ต่างๆ 

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของ
ส ารองจ่าย (E-Stock)

ระบบบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด ทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมและเชิง
ประชากร เช่น จ านวนผู้อยู่อาศัยรายพืน้ที่ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ า หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อใช้
ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยต้องมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลที่มปีระสิทธภิาพ สามารถ
น าไปเชื่อมโยงและใช้ได้จริง

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย (E-Stock)

พัฒนาระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ระบบสนับสนุนการใช้ขอ้มูลสารสนเทศระบบขอ้มูลสาธารณภัยแห่งชาติ 
เพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพ้ืนที่

พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพื้นที่
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต 
 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้ศูนย์บัญชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์  

ในการติดตามและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อมูลที่ตั้งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยบรรเทาภัย  
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6.4 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการในภาวะวิก ต 
 
การจัดการในภาวะวิกฤตเป็นการแก้ปัญหาหลายมิติหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุ

ของปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
การบริหารชายแดน ความปลอดภัยสาธารณะ และภัยธรรมชาติ การที่ภาครัฐไม่สามารถป้องกันและ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ได้ตั้งแต่ต้นจึงน ามาสู่ภาวะวิกฤต ภาครัฐจึงต้องมีมาตรการรองรับในการเผชิญ
เหตุการณ์ และมาตรการบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภาวะคับขันซึ่งขึ้นอยู่กับเวลา และ
ความเชี่ยวชาญของทีมงานกอบกู้ ท้ายที่สุดแล้วภาครัฐต้องท าการฟื้นฟูประชาชนและประเทศให้กลับมา
มีสภาพที่แข็งแกร่งกว่าเดิม  

 
ภาพที่ 107 กระบวนการการจัดการในภาวะวิก ต 

 
 
ส าหรับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการในภาวะวิกฤต 

ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีภารกิจในการจัดท าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย  
สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้หลักประกันในด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดการในภาวะวิกฤตของประเทศไทยยังรวมไปถึง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย อีกด้วย 

 

การจัดการในภาวะวิก ต

สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่

สภาวะปกติได้รวดเร็ว ปลอดภัยกว่าเดิม

การเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์
Response and Relief

การ   น ู
Recovery

การจัดการในภาวะวิก ตเป นการแกป้ัญหาหลายมิตหิลงัจากทีม่ีเหตกุารณ์เกิดข ้น   ่งสาเหตุหน ่งของปัญหามาจากการเปลีย่นแปลงทาง
สังคม และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอ้มที่ภาครัฐไม่สามารถป องกนัและหลีกเลี่ยงได้
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ภาพที่ 108 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการในภาวะวิก ต 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการในภาวะวิกฤตของประเทศ

ผู้น าของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤตด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน ไปสู่การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบวงจร ดังแสดง
ในภาพที่ 109 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย 

 

 ระบบ Digital National Disaster Loss Database ของประเทศอินโดนีเ ีย  – 
ปัจจุบัน รัฐบาลอินโดนีเซียก าลังพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยธรรมชาติผ่านมือถือ 
เพ่ือให้ทีมงานภาคสนามเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นย า และสามารถน ามาบริหารจัดการ  
การให้ความช่วยเหลือได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แทนที่การจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเดิม 
ซึ่งยากต่อการน ามาใช้บริหารจัดการจริง 

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบวงจร 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

 

 โครงการ Meteorological Agency for Tsunami Warnings ของรัฐบาลญี่ปุ่น – 
เนื่องจากเป็นประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากสึนามิอยู่อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดท า

กล
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ู้รับ
บริ

กา
รส

 าค
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บร

ิกา
รอ

ื่น 
หน

่วย
งา

นห
ลัก

หน
่วย

งา
นส

นับ
สน

นุ

บริการด้านการจัดการใน
ภาวะวิก ตในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ ชาวต่างชาติ/นักท่องเที่ยว

กรมป องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วน 1784

ฐานข้อมูลการฝ ก ้อมแผนการป องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ระบบฐานข้อมูลการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป นฐาน 
(CBDRM)

ฐานข้อมูลพ้ืนที่ท่ีมีการติดต้ังระบบเตือนภัยสาธารณะ

ฐานข้อมูลหน ่งต าบลหน ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

ระบบฐานข้อมูล MIS/GIS

ฐานข้อมูลอาสาสมัครป องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

สื่อการเรียนรู้กรมป องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
e-Learning 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ระบบเตือนภัย ‘DARTs’ ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของคลื่นใต้น้ าซึ่งเป็น
สัญญาณของสึนามิ และท าการส่งข้อความมือถือ SMS เตือนภัย ให้กับประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ภายใน 3 นาที 

 หน่วยงาน Federal Emergency Management Agency (FEMA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา – รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งหน่วยงาน FEMA เพ่ือเป็นหน่วยงานที่
จัดการเรื่องต่างๆ ในภาวะวิกฤตของประเทศ โดยมีระบบศูนย์บัญชาการเสมือน (Virtual 
Emergency Operating Center) ที่ให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานและสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลา 
โดยได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านระบบ 
Cloud แบบ real-time ซึ่ งช่วยให้สามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน
ภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการ Alert Seattle ของประเทศสหรัฐอเมริกา – เป็นโครงการที่มีการพัฒนา
ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยในเชิงรุกผ่านช่องทางส่วนบุคคล  
โดยประชาชนสามารถเลือกช่องทางส่วนบุคคลที่สะดวกในการให้ภาครัฐติดต่อ อาทิ 
ข้อความ อีเมล หรือสื่อสังคม รวมถึงชนิดของข้อมูลหรือภัยที่ต้องการได้รับ อาทิ  
ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจราจร ด้านความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งสามารถลงทะเบี ยน
ขอรับบริการได้ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์หรือที่หน่วยงานท้องถิ่น 

 หน่วยงาน Federal Aviation Administration ของประเทศสหรัฐอเมริกา – 
Federal Aviation Administration ได้ ริ เ ริ่ มการน า โดรนมาใช้ ในการช่วย เหลื อ
ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนที่ติดกับ 
โดรนมาช่วยระบุสถานที่ของผู้ประสบภัย ไปจนถึงการเก็บข้อมูลภาพถ่ายมุมสูง 
เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินหาเส้นทางคมนาคมที่ปลอดภัย และประเมินความเสียหาย 
ในพ้ืนที่ โดยข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวจะถูกส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแบบ real-time 
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ภาพที่ 109 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการในภาวะวิก ต 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการในภาวะวิกฤต จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ยกระดับประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐไทยในการจัดการในภาวะวิกฤต โดยภาพที่ 110 
แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ซึ่งมีเป้าหมาย
หลัก คือ การใช้เทคโนโลยีในการลดผลกระทบและบริหารจัดการภาวะวิก ตต่าง  อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1:  
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตแบบดั้งเดิม ระดับการพัฒนาที่ 2: การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วย
ข้อมูลพ้ืนฐาน และระดับการพัฒนาที่ 3: การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบ
วงจร 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การบริหารจัดการในภาวะวิก ตแบบดั้งเดิม (Conventional 
Crisis Management Practices) 

 

ในระดับการพัฒนานี้ จะเป็นการแจ้งเตือนผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้างและการค้นหา
ผู้ประสบภัยตามพ้ืนที่โดยไม่มีแนวทางการค้นหาที่ชัดเจน การบรรเทาทุกข์ (Relief) เฉพาะเมื่อมี
ผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนร้องเรียน จนถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) เพียงเพ่ือให้ได้กลับมาสู่สภาพปกติ
ก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤต 
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2) ระดับการพัฒนาที่  2: การบริหารจัดการในภาวะวิก ตด้วยข้อ มูลพื้ นฐาน 
(Information Led Crisis Management Practices) 

 

ในระดับการพัฒนานี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานในการประกอบการ
ตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การแจ้งเตือนผ่านหลายช่องทางและ 
การค้นหาผู้ประสบภัยตามข้อมูลผู้อยู่อาศัยรายพ้ืนที่ การคาดการณ์จ านวนผู้ประสบภัยเบื้องต้น  
เพ่ือเตรียมความช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จนถึงการเก็บข้อมูลและประเมินความเสียหายเบื้องต้น  
เพ่ือให้มีแนวทางการฟื้นฟูที่เหมาะสม 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การบริหารจัดการในภาวะวิก ตผ่านการบูรณาการแบบครบ
วงจร (Integrated Crisis Management Practices)  

 

ในระดับการพัฒนานี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในภาวะวิกฤตจะต้องมีการ 
บูรณาการการท างานข้ามหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การแจ้งเตือนผู้อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัย
ผ่านช่องทางส่วนตัว และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยหาผู้ประสบภัยอย่างแม่นย า จนถึง  
การบูรณาการข้อมูลผู้ประสบภัยเพ่ือให้สามารถค านวณชนิดและปริมาณการช่วยเหลือได้ตรงกับ  
ความต้องการ และการเก็บข้อมูลผลกระทบต่างๆ เพ่ือน ามาฟ้ืนฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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ภาพที่ 110 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดการในภาวะวิก ต 

 
 

การเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์
(Response and Relief)

การ   น ู
(Recovery)

 มีระบบศูนย์บัญชาการเสมือน (Virtual Emergency Operating Center) 
ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีเข้าใช้งานและสั่งการได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 มีระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถระบุบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ 
(Geographic Identification) 

 มีระบบแจ้งเตือนกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านช่องทางการสื่อสารส่วนตัว
(Proactive Personalized Notification) 

 มีการน าเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ อาทิ เซ็นเซอร์ความร้อน และโดรน มาใช้ในการค้นหา
และให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
(Intelligent Mobilization Tools) 

 มีระบบและเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการเดินทางไปช่วย
ผู้ประสบภัยลงทะเบียนในเชิงรุก (Proactive Registration) 

 มีฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลผู้ประสบภัยจากทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดความช่วยเหลือรายบุคคลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน (Single View 
of Victim)

 มีการน าเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ อาทิ เซ็นเซอร์สภาพดิน และโดรน มาใช้ในการ
เก็บข้อมูลผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้วางแผนฟื้นฟู

 มีระบบจ าลองการเกิดภัยพิบัติ เพื่อศึกษาแนวทางการฟื้นฟูในเชิงลึกให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม (Simulation-Based Recovery Planning)

 ภาครัฐมีข้อมูลประชาชนรายบุคคลแบบครบวงจร (Single View of Citizen) เช่น ข้อมูลบุคคล ที่อยู่อาศัย ครัวเรือน ฯลฯ และมีช่องทางติดต่อรายบุคคล เช่น 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเชิงรุกโดยตรง (Connected Citizen)

 มีศูนย์บัญชาการหลักส าหรับบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ที่มีข้อมูลแบบ
real-time ในการสั่งการและสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามแบบ
real-time (Emergency Operating Center)

 ภาครัฐแจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์ต่างๆ ผ่านหลายช่องทางรวมถึงช่องทาง
ออนไลน์ อาทิ สื่อสังคม และแอปพลิเคชันมือถือ (Online Broadcast) 

 สามารถเข้าถึงข้อมูลประชาชนและผู้อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่เพื่อน ามาวางแผนการ
ค้นหาและให้ความช่วยเหลือ (Area-Based Citizen Database)

 ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่างๆ ด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานใดก็ได้ (One Stop Aid Registration)

 มีระบบก าหนดและบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือแยกตามหน่วยงาน 
(Partial View of Victim)

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานระหว่างกันด้วยเอกสารซึ่งใช้เวลานาน 
 ภาครัฐแจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อสารมวลชน อาทิ 

ช่องโทรทัศน์และคลื่นวิทยุในวงกว้าง (Traditional Broadcast)
 ข้อมูลประชาชนและผู้อยู่อาศัยอยู่ในรูปแบบเอกสารท าให้ยากส าหรับทีมภาคสนาม

ในการให้ความช่วยเหลือ

 ผู้ประสบภัยต้องติดต่อหน่วยงานที่ถูกต้องเพื่อลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
ต่างๆ ด้วยตนเองผ่านช่องทางกายภาพ (Aid Registration via Physical 
Channel)

การบริหารจัดการในภาวะวิก ต
แบบดั้งเดิม

การบริหารจัดการในภาวะวิก ต

ด้วยข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารจัดการในภาวะวิก ตผ่าน

การบูรณาการแบบครบวงจร

เป าประสงค:์ การใช้เทคโนโลยีในการลดผลกระทบและบริหารจัดการภาวะวิก ตตา่ง  อย่างมีประสิทธิภาพ
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการ
ในภาวะวิกฤต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) 
ด้วยกัน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile Application “DPM Reporter” 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและ  
แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ เกิดภัยพิบัติ ผ่านช่องทางการติดต่อส่วนตัว เช่น มือถือ  
และอีเมล ให้ประชาชนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ถูกต้องรวดเร็วมากขึ้น โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือน
ภัยผ่านช่องทางส่วนตัวรายบุคคลต่างๆ แล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

2) โครงการระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการติดตามและบริหารจัดการการปฏิบัติการกู้ภัย รวมถึงการแจ้งเตือน  
การปฏิบัติการกู้ภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่รั บผิดชอบหลัก  
ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง แล้วเสร็จภายในปี 2562 
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ภาพที่ 111 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดการในภาวะวิก ตรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน 
Mobile Application “DPM Reporter”

ระบบบูรณาการข้อมลูภัยพิบตัิ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นทีท่ี่เกดิภัยพิบัติ
ผ่านช่องทางการติดต่อส่วนตัว เช่น มือถือ และอีเมล ให้ประชาชนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ถูกต้อง
รวดเร็วมากขึ้น

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย 
(Rescue Alerts)

ระบบบูรณาการข้อมลูทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อการติดตามและบริหาร
จัดการการปฏิบัติการกู้ภยั รวมถึงการแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภยั

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

ระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile Application “DPM Reporter”

ระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts)

พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางส่วนตัวรายบุคคลต่าง 

พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลท้ังภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 คือ 

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว การด าเนินการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยใน 4 ด้าน 
ได้แก่ (1) การเงินและการใช้จ่าย (2) การจัดซื้อจัดจ้าง (3) การบริหารสินทรัพย์ และ (4) ทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน โดยสรุปแผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ได้ดังภาพที่ 112 

 

ทั้งนี้ ความท้าทายส าคัญของการด าเนินการเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐนั้นอยู่ที่  
การจัดการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน มาเป็นฐานข้ อมูลเดียว  
ซึ่งมีความซับซ้อน และประเด็นด้านกฎหมายที่รองรับ 

 

อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐสามารถพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและการบริหารจัดการกลาง  
ในแต่ละด้าน และการปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ืออ านวยต่อการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลในด้านต่างๆ ได้  
ก็จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ เพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  
เพ่ิมการเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ และเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลภาพรวมที่ถูกต้องและทันสมัย ส าหรับ  
การวางแผนและนโยบายต่างๆ อันจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ และยกระดับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 
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ภาพที่ 112 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
 

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การเงินและการใช้จ่าย

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2) กรมบัญชีกลาง

1) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

การจัด ้ือจัดจ้าง

1) กรมบัญชีกลาง

1) กรมบัญชีกลาง

1) กรมบัญชีกลาง

1) กรมบัญชีกลาง

1) กรมบัญชีกลาง

New GFMIS Thai

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารหน้ีและเกิดความโปร่งใส

โครงการการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดา้นการจัด ื้อจัดจ้าง
ผ่าน Web Service

โครงการพัฒนาระบบการจัด ื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รองรับพระราชบัญญัติ
การจัด ื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

โครงการการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัด ื้อ
ภาครัฐ (Procurement Card) ส าหรับ
การจัด ื้อจัดจ้างตามวงเงินท่ีก หมายก าหนด

โครงการการเสนอราคาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(Mobile Application)

โครงการระบบการบริหารโครงการงาน
ก่อสร้าง
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ภาพที่ 112 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ) 

 

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

โครงการจดัท าฐานภาษีเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง

ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1

ระบบบริหารสินทรัพย์รวม (New GFMIS Thai)

ระบบ DPIS 5.0

การขยายขอบเขตการใช้งานของระบบ DPIS เวอร์ช่ัน 6.0 ให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานภาครัฐ และเช่ือมโยงระบบจ่ายตรงและระบบทะเบียนประวัติของ
กรมบัญชีกลาง

การบูรณาการระบบ DPIS 6.0 กับระบบข้อมูลอื่น 
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการเงินและการใช้จ่าย 
 
การพัฒนาระบบรวมศูนย์ข้อมูลด้านการเงินและการใช้จ่ายของประเทศเข้าไว้ ณ จุดเดียว  

ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลจากระบบเพ่ือรายงาน ติดตามผล ประเมินผล ตลอดจนบริหารการเงินและ  
การจ่ายภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับระบบภาครัฐอ่ืนๆ เช่น ระบบ
งบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส่ และบริหารทรัพยากร
ภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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7.1 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการเงินและการใช้จ่าย 
 
ปัจจุบัน ภาครัฐของประเทศไทยใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Government Fiscal Management System) หรือ GFMIS ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
อย่างสมบูรณ์แบบในด้านรายรับรายจ่าย เงินคงคลัง บัญชีการเงินตามเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร 
บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท า การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และ
การติดตามการใช้งบประมาณ โดยเน้นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบ Output – Outcome 
เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบ Matrix และ Online Real-Time ทั้งนี้ 
ระบบ GFMIS แบ่งเป็น 5 ระบบย่อยได้แก่ (1) ระบบบริหารงบประมาณ (2) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
(3) ระบบการเงินและบัญชี (4) ระบบบัญชีต้นทุน และ (5) ระบบบริหารบุคคล 

 

โดยอุปสรรคและความท้าทายที่ภาครัฐต้องประสบในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
และการใช้จ่าย เป็นดังแสดงในภาพที่ 113 และมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ด้านงบประมาณ : เช่น การพิจารณางบประมาณกลายเป็นเวทีแย่งชิงอ านาจและ
ผลประโยชน์ทางการเมือง กระบวนการจัดท าค าของบประมาณมีปฏิทินงบประมาณ  
ที่เริ่มกระบวนการล่วงหน้า 1.5-2.5 ปี ท าให้การอนุมัตงิบประมาณ ไม่ทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป และกระบวนการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน
โครงการระหว่างกระทรวงเป็นหน้าที่หลักของส านักงบประมาณแต่เพียงหน่วยงานเดียว 
ซ่ึงอาจท าให้เกิดการแทรกแซงกลไกการพิจารณางบประมาณได ้เป็นต้น  

 แนวนโยบายด้านการเงินและการใช้จ่าย เช่น ด้านงบประมาณ ที่ยังไม่นิ่งและมีนโยบาย
ใหม่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้การริเริ่มหรือการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหรือระบบวิเคราะห์  
ที่มีอยู่ท าได้ยาก 

 การขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเป็นไปได้ยากล าบาก และต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท า data 
cleansing เพ่ือให้ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ 

 การขาดความปลอดภัยของข้อมูลจากการที่แต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานในการเก็บข้อมูล
ที่แตกต่างกัน และข้อจ ากัดทางกฎหมายและกฎระเบียบท าให้ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้โดยง่าย 
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ภาพที่ 113 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย 
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ส าหรับหน่วยงานหลักผู้ เกี่ยวข้องด้านการเงินและการใช้จ่าย ได้แก่ กรมบัญชีกลาง  
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

 กรมบัญชีกลาง – ท าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบงาน GFMIS ให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิเช่น ก ากับดูแลและออกแบบระบบ GFMIS ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการใช้งานและปรับปรุง
กระบวนการท างานของระบบ GFMIS, เป็นที่ปรึกษาและศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และ
ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูล 
ด้านบุคลากรผู้ใช้งานในระบบเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้ง
ควบคุมดูแล แก้ไข ปรับปรุงระบบงาน GFMIS และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS เป็นต้น 

 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง – ก ากับดูแลระบบ GFMIS ในส่วนของ Hardware และ 
Software, ให้บริการและสนับสนุนทางด้านข้อมูล เทคนิค และโปรแกรมระบบงานแก่
หน่วยงานภาครัฐในการจัดท ารายงานและงบการเงิน, พัฒนาระบบ GFMIS และระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้รัฐบาลมีข้อมูลการเงินการคลังในภาพรวมของประเทศ , 
พัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของระบบ GFMIS ให้ประมวลผลได้แบบ Online 
Real-Time และประเมินผลได้แบบหลายมิติ รวมถึงเพ่ิมเติม ปรับปรุง และขยายขอบข่ายงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 
และตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ด้าน Network และ Server และระบบรักษาความปลอดภัยให้
ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงบประมาณ  – หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่จัดท างบประมาณแผ่นดินเพ่ือเสนอ
นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ ก่อนที่รัฐบาลจะน าเสนอรัฐสภา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป ส านักงบประมาณ
ต้องท าหน้าที่จัดสรรงบประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
และ ประเทศชาติ โดยจัดสรรออกมาในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมของรัฐ เพ่ือการพัฒนาประเทศ และกิจการที่จ าเป็น 
ทั้งมวล รวมทั้งจะต้องดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างประหยัดที่สุดไม่ให้มี
การรั่วไหลหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ – มีหน้าที่ในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน ก ากับ และด าเนินการก่อหนี้ค้ าประกัน และปรับ
โครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการช าระหนี้ ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทาง 
การคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 114 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการเงินและการใช้จ่าย 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่ายของประเทศผู้น าของ

โลกในกรณีที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าประเทศเกาหลีใต้ได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบ
การเงินและการใช้จ่ายในขั้นตอนหลักหรือครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดท าระบบ 
DBAS หรือ D-Brain ขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทางการเงิน  
ที่เชื่อมโยงระบบกว่า 60 ระบบของทั้งภาครัฐและเอกชน และใช้หลักการบริหารจัดการและการแข่งขัน
ในการคลังสาธารณะ โดยลักษณะส าคัญของ DBAS ได้แก่ การสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการทาง
การเงินที่เน้นผลการด าเนินงาน โดยรวมนวัตกรรมทางสถาบันที่ท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
ชาญฉลาด กับระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงแบบ real-time ผ่านระบบ
บริหารจัดการโครงการ และการรวบรวมระบบที่มีอยู่และการเชื่อมโยงระบบภายนอก ระบบงบประมาณ
เดิมและระบบบัญชีกับระบบต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของระบบ
ภายนอกผ่านระบบ Interface ทั้งนี้ ระบบ DBAS ท าให้ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการบริหาร
การเงินระดับชาติดีขึ้น ก าจัดปัจจัยที่ท าให้เกิดการสูญเสียของงบประมาณ สนับสนุนการตัดสินใจ 
เรื่องนโยบายการเงินที่มีเหตุผล และการบริการจัดการด้านการเงินที่มุ่งเน้นอนาคต 
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กรมบัญชีกลาง

บริการด้านการเงินและการใช้จ่าย
ในปัจจุบัน

ส านักงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หน่วยราชการอิสระ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 
ส านักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ผู้บริหารภาครัฐ

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัด ้ือจัดจ้าง

ระบบการเงินและบัญชี

ระบบบัญชีต้นทุน

ระบบบริหารบุคคล

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
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ภาพที่ 115 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการเงินและการใช้จ่าย 

 
ที่มา: Korea’s Integrated Financial Management Information System (www.dbrain.go.kr)

DBAS:  ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทางการเงินท่ีเน้นผลการด าเนินงาน  โดยใช้หลักการบริหารจัดการและการแข่งขันใน
การคลังสาธารณะ และใช้ โมเดล FMIS ที่ได้รับการแนะน าจาก World Bank 

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

ความส าเร็จ

• DBAS เช่ือมต่อกับ 63 ระบบ ของ 46 สถาบัน รวม Public Procurement Service และ National Tax Service ท าให้ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการบริหารการเงินระดับชาติดีขึ้น เช่น การท าสัญญา 
การเก็บภาษี และการโอนเงิน

• ก าจัดปัจจัยที่ท าใหเ้กิดการสูญเสียของงบประมาณ ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธภิาพและการให้ข้อมูลกิจกรรมทางการเงินทีถู่กต้องต่อสาธารณะ
• DBAS สนับสนุนการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินที่มเีหตุผล และการบริการจัดการด้านการเงินที่มุง่เน้นอนาคต

ลักษณะ
• สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการทางการเงินที่เนน้ผลการด าเนนิงาน โดยรวม

นวัตกรรมทางสถาบันที่ท าใหเ้กิดการจัดสรรทรัพยากรอยา่งชาญฉลาด กับ
ระบบบริหารจัดการที่มุ่งเนน้ผลลัพธ์

• ระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงแบบ real-time  ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการ 
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการเงินจะถกูรวบรวม ผู้จัดการโครงการจะสามารถ
ด าเนินงานและตรวจสอบหนา้ทีใ่นขอบเขตอ านาจของตน

• การบริหารจัดการรายได้และรายจา่ยแบบ real-time ใช้ระบบอัตโนมัติของ
ขั้นตอนทางธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัรายได้และรายจา่ยส าหรับการเรียกเกบ็เงินและ
การจ่ายเงินอเิล็กทรอนิกส์ และการโอนเงินอิเล็กทรอนกิส์

• การรวบรวมระบบทีม่ีอยูแ่ละการเชื่อมโยงระบบภายนอก ระบบงบประมาณ
เดิม (FIMSys) และระบบบัญชี (NaFIS) กับระบบต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 
และเช่ือมโยงข้อมลูทางการเงินของระบบภายนอกผ่านระบบ Interface

• การจัดท าข้อมูลด้านสถิติให้อยูใ่นระดับของ IMF’s Government Financial 
Statistics Manual 
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ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการเงินและการใช้จ่าย จึงเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการยกระดับการเงินและการใช้จ่ายให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยภาพที่ 116 แสดง
กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย ซึ่งมีเป้าประสงค์ คือ 
การบริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐแบบระบบรวมศูนย์ เพื่อความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
บริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับ  อันได้แก่  
ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย ระดับ 
การพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนการเงินและการใช้จ่ายกับหน่วยงานทุกฝ่าย และระดับ
การพัฒนาที่ 3: การยกระดับการเงินและการใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล 
ณ จุดเดียว 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย 
 

ระดับแรกสุดเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการบริหารการเงินและการใช้จ่ายผ่านระบบ
การเงินการคลัง ควบคู่ไปกับการบริหารแบบออฟไลน์ และได้มีการจัดอบรมและเพ่ิมทักษะเชิงดิจิทัลแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้งานระบบดังกล่าว 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนการเงินและการใช้จ่ายกับ
หน่วยงานทุกฝ่าย 

 

ในระดับการพัฒนาที่สอง มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนส่วนใหญ่ของระบบบริหาร
การเงินและการใช้จ่าย มีการบูรณาการฐานข้อมูลของระบบบริหารการเงินและการใช้จ่าย เพ่ือให้  
การเชื่อมโยงระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบงบประมาณ ระบบการเงินการคลัง และระบบด้านทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งมีการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารเงินสด
และระบบบริหารเงินกู้ 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับการเงินและการใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ 
ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว 

 

การพัฒนาในระดับที่สาม พัฒนาระบบบริหารการเงินและการใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ทุกขั้นตอน มีการเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบต่างๆ เช่น ระบบงบประมาณ อย่างเต็มรูปแบบ ท าให้การส่ง 
ประมวล และรับข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีพัฒนาระบบบริหารเงินสดและระบบ
บริหารเงินกู้ให้เชื่อมโยงกับระบบการเงินการคลังและระบบอื่นๆ 
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ภาพที่ 116 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย 

 

การใช้งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

การใช้งานของ
ผู้บริหาร

การใช้งานของ
ผู้ตรวจสอบ

การพัฒนา
ระบบการเงินและการใช้จ่าย

 หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหาร
การเงินและการใชจ้่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขัน้ตอน เช่น 
ด้านงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง 
การเงินและบัญชี เป็นต้น

 หน่วยงานภาครัฐสามารถรบัส่งข้อมลู
จากระบบเพื่อรายงาน ติดตามและ
ประเมินผลกับระบบฐานข้อมลูอื่นๆ 
เช่น ระบบงบประมาณ และระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง

 ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูจากระบบ
การเงินและการใชจ้่ายในการ
ตัดสินใจด าเนินงานหรือวางแผน
นโยบายผ่านระบบแบบ real-time  
และสามารถดูข้อมลูในระบบ
การเงินและการใช้จ่าย 
ที่เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ เช่น ระบบ
งบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจา้ง 
ผ่านระบบเดียว

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผลสามารถ
เข้าไปดูข้อมูลในระบบการเงินและ
การใช้จ่าย ที่เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ 
เช่น  ระบบงบประมาณ และระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบเดียว

 การส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจสอบท าผ่าน Web 
Service ทั้งหมด

 พัฒนาระบบบริหารการเงินและ
การใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนกิส์
ทุกขั้นตอน

 มีการเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบต่างๆ 
เช่น ระบบงบประมาณ อย่างเต็ม
รูปแบบ ท าให้การส่ง ประมวล และ
รับข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ

 พัฒนาระบบบริหารเงินสดและระบบ
บริหารเงินกู้ให้เชื่อมโยงกับระบบ
การเงินการคลังและระบบอื่นๆ

 หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหาร
การเงินละการใช้จา่ยผ่านระบบ
การเงินการคลัง โดยขั้นตอนส่วนใหญ่ 
เป็นแบบออนไลน์

 หน่วยงานภาครัฐสามารถใชข้อ้มลู
จากระบบเพื่อน าไปท ารายงาน 
ติดตามและประเมนิผลที่เกีย่วกบั
ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ

 ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูจากระบบ
การเงินและการใชจ้่ายในการ
ตัดสินใจด าเนินงานหรือวางแผน
นโยบายผ่านระบบแบบ real-time 
และสามารถเทียบเคียงกับข้อมูล
ด้านงบประมาณของระบบงบประมาณ 
และระบบจัดซื้อจัดจา้ง โดยเข้าถึง
ข้อมูลทีละระบบ

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผลสามารถ
เข้าไปดูข้อมูลในระบบการเงินและ
การใช้จ่าย เพื่อน าข้อมูลมาเทียบเคียง
กับข้อมูลด้านงบประมาณของระบบ
งบประมาณ และระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยเข้าถึงข้อมูลทีละระบบ

 การส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจสอบท าผ่านทาง
อีเมล และ/หรือ Web Service

 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนส่วนใหญ่
ของระบบบริหารการเงินและการใช้จ่าย 

 มีการบูรณาการฐานข้อมลูของระบบ
บริหารการเงินและการใช้จ่าย เพื่อให้
การเชื่อมโยงระบบอื่นๆ เช่น ระบบ
งบประมาณ ระบบการเงินการคลัง และ
ระบบด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน เป็นไปอย่างราบรื่น

 มีการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาระบบ
บริหารเงินสดและระบบบริหารเงินกู้

 หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหาร
การเงินและการใชจ้่ายผ่านระบบ
การเงินการคลัง โดยขั้นตอนบางส่วน
ยังเป็นแบบออฟไลน์

• ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูผ่านระบบ
การเงินการคลัง ในการตัดสินใจ
ด าเนินงานหรือวางแผนนโยบาย 
หรือรับข้อมูลทางอีเมล

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผลขอให้
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
และการใช้จ่ายส่งข้อมูลมาให้ทางอีเมล
ส าหรับการตรวจสอบ

 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการบริหาร
การเงินและการใชจ้่ายผ่านระบบ
การเงินการคลัง ควบคู่ไปกับการบริหาร
แบบออฟไลน์

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัล
ด้านการเงินและการใช้จ่าย

การบูรณาการข้อมูล
ทุกขั้นตอนการเงินและการใช้จ่าย

กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการเงินและการใช้จ่ายแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ผ่านการ

เชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

เป าประสงค:์ การบริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐแบบระบบรวมศูนย์ เพ่ือความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สงูสุด
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการใช้จ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ 
(Flagship Projects) ด้วยกัน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบ New GFMIS Thai 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบ GFMIS ให้เป็นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online real-time เพ่ือให้การบริหาร
การเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะด าเนินการพัฒนา
ระบบ GFMIS เดิมให้เป็นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเป็นฐานข้อมูล
กลางแบบ Matrix และ Online real-time ในช่วงระหว่างปี 2560-2564 

 

2) โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้และเกิด
ความโปร่งใส 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ที่เป็นเงินนอกระบบ ซึ่งรวมถึง 
เงินที่มาจากสถาบันต่างประเทศ การเบิกจ่ายเงินกู้ท าผ่านส านักงานบริหารหนี้ ดังนั้น การมีระบบบริหาร
จัดการเงินกู้จะก่อให้เกิดการบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพ การไม่ก่อหนี้เกินตัว และความโปร่งใส  
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งคาดหมายว่า
จะสามารถด าเนินพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ท าการเชื่อมโยงระบบ
เงินกู้กับระบบ เช่น GFMIS และระบบอ่ืนๆ อย่างเต็มรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 และเริ่มใช้งาน
และท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับภายในปี 2562 
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ภาพที่ 117 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่ายรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

New GFMIS Thai พัฒนาระบบ GFMIS ให้เป็นระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐอย่างสมบูรณแ์บบ 
โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online real-time เพื่อให้การบริหารการเงิน
การคลังของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2) กรมบัญชีกลาง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารหนี้และเกิด
ความโปร่งใส

เงินกู้เป็นเงินนอกระบบ ซึ่งเงินลงทุนในประเทศจะเป็นเงินกู้ รวมเงินท่ีมาจากสถาบัน
ต่างประเทศ การเบิกจ่ายเงินกู้ท าผา่นส านักงานบรหิารหนี้ ดังนั้น การมีระบบบริหารจัดการ
เงินกู้จะก่อให้เกิดการบริหารหนี้ท่ีมีประสิทธิภาพ การไม่ก่อหนี้เกินตัว และความโปร่งใส

1) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

New GFMIS Thai

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารหนี้และเกิดความโปร่งใส

พัฒนาระบบ GFMIS เดิมให้เป นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเป นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online real-time

พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้
เริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

การเชื่อมโยงระบบเงินกู้กับระบบ 
เช่น GFMIS และระบบอื่น 

อย่างเต็มรูปแบบ
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการจัดซื อจัดจ้าง 
 
การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ และอ านวยความสะดวกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแก่หน่วยงานภาครัฐผู้ใช้บริการ โดยด าเนินการ
รวมศูนย์ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไว้ ณ จุดเดียว และเชื่อมโยงฐานข้ อมูลเข้ากับ
ระบบภาครัฐอ่ืนๆ เช่น ระบบงบประมาณ ระบบการเงินและการคลัง เป็นต้น 
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7.2 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการจัด ื้อจัดจ้าง 
 
การจัดซื้อจัดจ้างได้พัฒนาจากการให้บริการระดับปฏิบัติการไปสู่การวางแผนกลยุทธ์มากขึ้น 

โดยหน่วยงานได้เปลี่ยนเป้าหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง จากการลดต้นทุนไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมพร้อม
กับการลดต้นทุนของหน่วยงาน โดยใช้อ านาจต่อรองของหน่วยงานเพ่ือให้ได้ราคาที่ดีที่สุดในขณะที่ได้
คุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ต้องการ และใช้ระบบอัตโนมัติก าจัดขั้นตอนด้านเอกสารและลดต้นทุน
การท าธุรกรรม นอกจากนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นจะท าให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

โดยอุปสรรคและความท้าทายที่ภาครัฐต้องประสบในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นดังแสดงในภาพที่ 118 และมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 118 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการจัด ื้อจัดจ้าง 

 
 
 การใช้จ่ายงบประมาณ: เช่น การไม่ด าเนินการจัดหาผู้ค้าหลังจากทราบยอดเงินที่จะใช้

เพ่ือให้พร้อมท าสัญญาทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน และผลกระทบจากมาตรการ 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ การใช้จ่ายเงินผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์  

 ระบบการบริหาร: เช่น การอาศัยอ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และ
การใช้ดุลยพินิจที่ล าเอียงและก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชั่น 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง: เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน และการขาดระบบเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียด  

การใช้จ่ายงบประมาณ ระบบการบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบก หมายที่ต้องปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล

• การไม่ด าเนินการจดัหาผูค้้า
หลังจากทราบยอดเงินท่ีจะใช้ 
เพื่อให้พร้อมท าสัญญาทันที
เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน  

• ผลกระทบจากมาตรการ 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ 
การใช้จ่ายเงินผิดประเภท 
ผิดวัตถุประสงค์ 

• การอาศัยอ านาจหน้าที่ 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยมิชอบ

• การใช้ดุลยพินิจท่ีอาจล าเอียง 
ไม่เที่ยงตรง ก่อให้เกิดปัญหา
คอร์รัปช่ันจากการติดต่อ
ราชการและการจัดซื้อจดัจ้าง 

• การขาดความรู้ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

• การขาดระบบเปิดเผยข้อมูล
ท่ีละเอียด เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่สามารถทราบถึง
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีจะเกิดขึ้น
ในท้องถิ่นตนและให้ข้อมูลกับ
ภาครัฐว่าการจัดซือ้จัดจ้าง
ทีเ่กิดขึ้นในท้องถิ่นตนนั้น 
มีความผิดปกติหรือไม่

• ระเบียบการจัดซื้อจดัจ้าง
ไม่เป็นมาตรฐาน เช่น 
หน่วยงานราชการภาครัฐมี
ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี
ดูแลการจัดซื้อจัดจา้ง ขณะที่
องค์กรท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
ต่างก็มีระเบียบของตนเอง 

• การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ทีค่วรอยู่ในระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 

• การมีหลายมาตรฐานเปิด
โอกาสให้การทุจริตเกิดขึ้น 
และการเอาผิดลงโทษจะ
แตกต่างกัน

• การขาดการตดิตาม
ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

• ขาดองค์กรกลางท าหน้าที่
ติดตาม และดูแลการจัดซือ้จดั
จ้างท่ัวประเทศให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือ พ.ร.บ. และดึง
อ านาจตรวจสอบและ
สอบสวน การกระท าผิด
ทีเ่กิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจา้ง 
ออกจากหน่วยงานทีจ่ัดซื้อ
จัดจ้างเพ่ือให้การสอบสวน
และลงโทษกรณีทุจริต 
ไม่ถูกแทรกแซงและอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน
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 ระเบียบก หมายที่ปฏิบัติ: เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นมาตรฐาน และการมี
หลายมาตรฐานเปิดโอกาสให้การทุจริตเกิดข้ึนและการเอาผิดลงโทษจะแตกต่างกัน 

 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล: เช่น การขาดการติดตามประเมินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขาดองค์กรกลางท าหน้าที่ติดตาม
และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างทั่วประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ พ.ร.บ. 

 

โดยปัจจุบัน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ที่เรียกว่า e-Government Procurement หรือ e-GP (ระยะ 3) ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2558 โดยใช้หลัก
สินค้าเป็นตัวก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แทนการใช้วงเงินงบประมาณเป็นตัวก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบ e-GP (ระยะ 3) แบ่งเป็น e-Market (ส าหรับสินค้าไม่ซ้ าซ้อน สินค้าบริการทั่วไป มีมาตรฐาน  
มีผู้ขายหลายราย) และ e-Bidding (ส าหรับสินค้าซ้ าซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ เช่น งานก่อสร้าง งานวาง
ระบบสารสนเทศ หรือเป็นสินค้าบริการที่ไม่ได้ก าหนดใน e-Market) ทั้ง e-Market และ e-Bidding 
ส่งผลให้เกิดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นการตลาดและส่งเสริม 
ขีดความสามารถของภาคเอกชน 

 

ส าหรับหน่วยงานหลักผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง ซึ่งควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้เป็นไป  
โดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลาง 
ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการค าแนะน าปรึกษาด้านการเงินการคลัง การบัญชี  
การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การด าเนินการเกี่ยวกับ 
การบริหารเงินคงคลังให้มีการใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ 
ฝ่ายบริหาร รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และก ากับดูแล 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาพที่ 119 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการจัด ื้อจัดจ้าง 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศผู้น าของโลก  

ในกรณีที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ระบบ GSAAdvantage! ® ของสหรัฐอเมริกา - ระบบสั่งและซื้อของออนไลน์รวมส าหรับ
รัฐบาลทุกระดับและหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ค้าหลายพันแห่ง และสินค้าและบริการหลัก
ล้านหน่วย มีส่วนประกอบส าคัญคือ ระบบ e-Buy ซึ่งเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวก
ในการยื่นใบเสนอราคาส าหรับสินค้าและบริการเชิงพาณิชย์ เพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้ค้า
ต่างๆ ท าให้รัฐบาลและหน่วยงานรัฐมีอ านาจในการซื้อสูงสุด และสามารถใช้ข้อมูล 
หาสินค้าและบริการตามที่ต้องการ 

 ร ะ บ บ  Single Window: Integrated Korea Online e-Procurement System 
(KONEPS) ของเกาหลีใต้: ระบบดังกล่าวเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส าหรับรัฐบาลกลาง และเป็นทางเลือกส าหรับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ  
โดยครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน โดยเชื่อมโยงกับ 156 ระบบฐานข้อมูล 
ระบบ KONEPS มีการปรับใช้โดยหน่วยงานภาครัฐกว่า 46,000 หน่วยงาน และผู้ค้ากว่า 
260,000 ราย ถือเป็นการเพ่ิมความโปร่งใส เนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบ Real-Time 
และเพ่ิมความเป็นกลางในการประเมินการประมูล รวมทั้งประหยัดต้นทุนค่าด าเนินการได้
กว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และประหยัดเวลาโดยเฉลี่ยในกระบวนการ Bidding จาก
กว่า 30 ชั่วโมง เหลือน้อยกว่า 30 นาที รวมทั้งลดการใช้กระดาษได้กว่า 7.8 ล้านแผ่นต่อปี 
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บริการด้านการจัด ้ือจัดจ้าง
ในปัจจุบัน

eGovernment Procurement: 
e-GP (ระยะที่ 3)

ส านักงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หน่วยราชการอิสระ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 
ส านักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ภาพที่ 120 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการจัด ื้อจัดจ้าง: เกาหลีใต้ 

 

Integrated Korea Online e-Procurement System: KONEPS
 ระบบรวมจัดซ้ือจัดจ้างแบบ Single Window ส าหรับรัฐบาลกลาง และเป็นทางเลือกส าหรับรัฐบาลท้องถิน่และองค์กรภาครัฐอื่นๆ โดยครอบคลุมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างทุกขัน้ตอน ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลของ

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างระดับชาติ การยื่นขอจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล รายงานความคืบหน้า การท าสัญญา และการจ่ายเงิน โดยเช่ือมโยงกับ 156 ระบบฐานข้อมูล ด าเนินการโดย PPS 
 ระบบ KONEPS มีการปรับใช้โดยหน่วยงานภาครัฐกว่า 46,000 หน่วยงาน และผู้ค้ากว่า 260,000 ราย
 ธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีมูลค่ากว่า 113 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556
 ถือเป็นหนึ่งในระบบ e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

ความส าเร็จ

• การมีส่วนร่วมของ SMEs ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
• สนับสนุนการเจริญเติบโตของ e-Certification Industry 
• เพิ่มความโปร่งใส เนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบ real-time และเพิ่มความเป็นกลางในการประมูล 
• ประหยัดต้นทุนค่าด าเนินการ (Transaction Costs) ได้กว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยประหยัดจากภาคเอกชน 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (จากการลดจ านวนการติดต่อหน่วยงานภาครัฐและต้นทุนแรงงาน) 

และภาครัฐ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (จากการลดระยะเวลานับตั้งแต่ออกใบสั่งซ้ือ จนกระทั่งได้รับสินค้าจากผู้ขาย และขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น)
• ประหยัดเวลาโดยเฉลี่ยในกระบวนการ Bidding จากกว่า 30 ชั่วโมง เหลือน้อยกว่า 30 นาที
• ลดการใช้กระดาษได้กว่า 7.8 ล้านแผ่นต่อปี 
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ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเป็นปัจจัยส าคัญ  
ในการยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยภาพที่ 121 แสดงกรอบ
แนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีเป้าประสงค์ คือ การจัด ื้อ 
จัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถ ง
อย่างเท่าเทียม 

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่ งระดับการพัฒนาออกได้ เป็น 3 ระดับ  
อันได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ระดับ 
การพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานทุกฝ่าย และระดับ 
การพัฒนาที่ 3: การยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล  
ณ จุดเดียว 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการจัด ื้อจัดจ้าง  
 

ระดับแรกสุด หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-GP ระยะแรก ประกอบด้วยระบบ e-Auction ควบคู่ไปกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบออฟไลน์ และได้มีการจัดอบรมและเพ่ิมทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้งานระบบ
ดังกล่าว 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนการจัด ื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน
ทุกฝ่าย  

 

ในระดับการพัฒนาที่สอง มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนส่วนใหญ่ของระบบ e-GP และ 
มีการแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทสินค้าและบริการ เช่น e-Market และ e-Bidding รวมทั้งมี
การบูรณาการฐานข้อมูลของระบบต่างๆ เพ่ือให้การเชื่อมโยงระบบ e-GP เข้ากับระบบต่างๆ นอกจากนี้ 
มีการบูรณาการฐานข้อมูลของระบบต่างๆ เพ่ือให้การเชื่อมโยงระบบ e-GP เข้ากับระบบต่างๆ เช่น 
ระบบงบประมาณและระบบการเงินการคลังเป็นไปอย่างราบรื่น 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับการจัด ื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ  
ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว  

 

การพัฒนาในระดับที่สาม ระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน และมีการ  
บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบอ่ืนๆอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าบริการที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน และ หรือการรวมซื้อเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
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ภาพที่ 121 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการจัด ื้อจัดจ้าง 

 

การใช้งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

การใช้งานของ
ผู้ค้า

การใช้งานของ
ผู้ตรวจสอบ

การพัฒนา
ระบบการจัด ้ือจัดจ้าง

 หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

 หน่วยงานภาครัฐสามารถรับส่ง
ข้อมูลจากระบบเพื่อรายงาน ติดตาม
และประเมินผลกับระบบอื่นๆ เช่น 
ระบบงบประมาณระบบการเงินการ
คลัง และระบบอื่นๆ

 ผู้ค้าสามารถเสนอขายสินค้า 
และ/หรือร่วมประมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

 ขั้นตอนการเสนอขาย และ/หรือ 
การร่วมประมูล ท าได้ง่ายขึ้น 
เพราะระบบมีการรวมสินค้าบริการ
ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผล
สามารถเข้าไปดูข้อมูลในระบบ 
e-GP ที่เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ เช่น  
ระบบงบประมาณ ระบบการเงินการ
คลัง และระบบอื่นๆ ผ่านระบบเดียว

 การส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจสอบท าผ่าน 
Web Service 

 พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

 รวมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการ
ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน และ/หรือ
การรวมซื้อ

 บูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูล
เข้ากับระบบงบประมาณ ระบบ
การเงินการคลัง และระบบอื่นๆ
อย่างเต็มรูปแบบ

 หน่วยงานภาครัฐสามารถประกาศ
สินค้าและบริการที่ต้องการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP 
โดยขั้นตอนส่วนใหญ่ เป็นแบบ
ออนไลน์

 หน่วยงานภาครัฐสามารถใชข้้อมูล
จากระบบเพื่อน าไปท ารายงาน 
ติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวกับ
กับระบบฐานข้อมลูอื่นๆ เช่น 
ระบบงบประมาณและระบบ
การเงินการคลัง

• ผู้ค้าลงทะเบียนและบันทึก
รายละเอียดสินค้าบริการที่ตอ้งการ
ขายใน e-Catalog ในระบบ e-GP
(e-Market) หรือ ผู้ค้าจัดเตรียม
เอกสารต่างๆและหลักประกนัซอง
เพื่อเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
(e-Bidding)

• ระบบจะก าหนดให้ผู้ค้าที่เสนอราคา
ต่ าสุดเป็นผู้ชนะโดยอัตโนมตัิ 
(e-Market) หรือ พิจารณาผู้ชนะ
ตามที่ระบุใน TOR (e-Bidding)

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผลสามารถ
เข้าไปดูข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อน า
ข้อมูลมาเทียบเคียงกับข้อมูล
ด้านงบประมาณของระบบ
งบประมาณและระบบการเงิน
การคลัง โดยเข้าถึงข้อมูลทีละระบบ

 การส่งข้อมูลระหว่างหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจสอบท าผ่าน
ทางอีเมล และ/หรือ Web 
Service

 ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอน
ส่วนใหญ่ของระบบ e-GP และ
มีการแบ่งการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ประเภทสินค้าและบริการ เช่น 
e-Market และ e-Bidding

 มีการบูรณาการฐานข้อมูลของ
ระบบต่างๆ เพื่อให้การเชื่อมโยง
ระบบ e-GP เข้ากับระบบต่างๆ 
เช่น ระบบงบประมาณและระบบ
การเงินการคลังเป็นไปอย่าง
ราบรื่น

 หน่วยงานภาครัฐสามารถประกาศ
สินค้าและบริการที่ต้องการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบออนไลน์
โดยขั้นตอนบางส่วนยังเป็นแบบ
ออฟไลน์

• ผู้ค้าลงทะเบียนและเข้าร่วม
ประมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
แบบ e-Auction โดยขั้นตอน
บางส่วนยังเป็นแบบออฟไลน์

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผลขอให้
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างส่งข้อมูลมาให้ทางอีเมล
ส าหรับการตรวจสอบ

 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับขั้นตอน
การจัดซ้ือจัดจ้างแบบออนไลน์ 
e-GP ระยะแรก เช่น e-Auction 
ควบคู่ไปกับขั้นตอนการจัดซ้ือ
จัดจ้างแบบออฟไลน์

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชิงดิจิทัลด้านการจัด ้ือจัดจ้าง

การบูรณาการข้อมูล
ทุกขั้นตอนการจัด ้ือจัดจ้าง

กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการจัด ้ือจัดจ้าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ 

ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

เป าประสงค:์ การจัด ื้อจัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถ งอย่างเท่าเทียม 
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหาร
จัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship 
Projects) ด้วยกัน 5 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการพัฒนาระบบการจัด ื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รองรับ
พระราชบัญญัติการจัด ื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขึ้น
เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ที่มีการตราขึ้น เพ่ือให้
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก คือ กรมบัญชีกลาง ซึ่งจะด าเนินการพัฒนาระบบให้เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

2) โครงการการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัด ื้อภาครัฐ (Procurement Card) ส าหรับ
การจัด ื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ก หมายก าหนด 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบและแนวทางการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัดซื้อ
ภาครัฐ (Procurement Card) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของภาครัฐ  
เพ่ิมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลดช่องทางการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการช าระเงิน
โดยรวมของประเทศ ในการนี้ กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่จะด าเนินการพัฒนา
ระบบและแนวทางการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัดซื้อภาครัฐ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

3) โครงการการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัด ื้อจัดจ้างผ่าน 
Web Service 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยใช้ Web Service แทนการส่งข้อมูลผ่านอีเมล เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก คือ 
กรมบัญชีกลาง ซึ่งจะด าเนินการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยใช้ Web Service ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

4) โครงการการเสนอราคาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile 
Application) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ค้ากับภาครัฐ สามารถท าธุรกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้อย่างรวดเร็ว อาทิ การเสนอราคาวิธี e-market การค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เป็นต้น  
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก คือ กรมบัญชีกลาง ซึ่งการด าเนินการหลัก อันได้แก่  
การพัฒนาระบบการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) จะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ 
ปี 2562 ถึง 2563  



 

 

 

264  

 

 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)| Tel. +66 (0) 2 612 6000 | Fax. +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

 

5) โครงการระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศเพ่ือติดตาม ควบคุม และดูแลโครงการงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา โดยมีหน่วยงานหลักที่ด าเนินการพัฒนาดังกล่าว คือ 
กรมบัญชีกลาง ซึ่งจะเริ่มด าเนินการโครงการในปี 2563 และคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 
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ภาพที่ 122 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัด ื้อจัดจ้างรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการพัฒนาระบบการจัด ื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รองรับพระราชบัญญัติ
การจัด ื้อจัดจ้างและบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ....

ตามที่มีการตราพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ขึ้นเพื่อให้การด าเนนิการจัดซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 
มีการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งที่ค านึงถงึวัตถุประสงค์ของการใชง้านเป็นส าคัญ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใชจ้า่ยเงิน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและมีการประเมินผลปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจดัซ้ือจดัจ้างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลรวมทั้งเพือ่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ซ่ึงเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจดัจา้งภาครัฐ จึงต้องมีการพัฒนาระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (e-GP) เพื่อรองรับ พ.ร.บ. 
ดังกล่าว

1) กรมบัญชีกลาง

โครงการการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัด ื้อภาครัฐ
(Procurement Card) ส าหรับการจัด ื้อจัดจ้างตาม
วงเงินที่ก หมายก าหนด

การพัฒนาระบบและแนวทางการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัดซ้ือภาครัฐ (Procurement Card) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการดา้น
การเงินของภาครฐั เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ลดช่องทางการทุจริต และเพิ่มประสิทธภิาพของระบบการช าระเงินโดยรวมของประเทศ

1) กรมบัญชีกลาง

โครงการการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการจัด ื้อจัดจ้างผ่าน Web Service

การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยใช้ Web Service แทนการส่งข้อมูลผ่านอีเมล เพื่อสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

1) กรมบัญชีกลาง

โครงการการเสนอราคาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application)

การพัฒนาระบบการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ค้ากับภาครัฐ สามารถท าธุรกรรมด้าน
การจัดซื้อจัดจา้งได้อย่างรวดเรว็ อาทิ การเสนอราคาวิธ ีe-market การค้นหาประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตา่งๆ เป็นต้น

1) กรมบัญชีกลาง

โครงการระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง การพัฒนาระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม ควบคุม และดูแลโครงการงานจา้งก่อสร้าง ซ่ึงครอบคลุม
ขั้นตอนตั้งแต่เริม่ตน้จนกระทัง่สิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา

1) กรมบัญชีกลาง
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ภาพที่ 122 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัด ื้อจัดจ้างรายโครงการพัฒนาส าคัญ (ต่อ) 

 

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

โครงการการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการจัด ื้อจัดจ้างผ่าน Web Service

โครงการการเสนอราคาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Application)

บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด้านการจัด ื้อจัดจ้าง โดยใช้ Web Service 

พัฒนาระบบการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

โครงการพัฒนาระบบการจัด ื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์(e-GP) 
รองรับพระราชบัญญัติการจัด ื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

การพัฒนาระบบการจัด ือ้จัดจ้างภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส์ (e-GP) 
เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. จัด ้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ

โครงการการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัด ื้อภาครัฐ (Procurement Card) 
ส าหรับการจัด ื้อจัดจ้างตามวงเงินท่ีก หมายก าหนด

พัฒนาระบบและแนวทางการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรจัด ือ้ภาครัฐ

โครงการระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตดิตาม ควบคุม และดูแลโครงการงานจ้างก่อสร้าง 
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการบริหารสินทรัพย ์
 
การยกระดับการบริหารสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการบริหาร

สินทรัพย์กลาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และท าให้การบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาศัยการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์กลาง ที่เชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบภาครัฐ
ด้านการเงินอ่ืนๆ เช่น ระบบภาษี ระบบที่ดิน เป็นต้น 
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7.3 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการบริหารสินทรัพย์ 
 
ระบบการบริหารสินทรัพย์ของประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารสินทรัพย์

ประเภทต่างๆ โดยอสังหาริมทรัพย์ เงินสด และหลักทรัพย์มีระบบการบริหารแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานหลักแบบศูนย์กลาง และอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลและเชื่อมต่อกับ
ระบบต่างๆ หรืออยู่ระหว่างการวางแผนเพ่ือบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงระบบต่างๆ ส่วนพัสดุและ
สินทรัพย์ถาวรยังไม่มีระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์แบบศูนย์กลางเพราะเป็นสินทรัพย์ที่แต่ละหน่วยงาน
ดูแลและรับผิดชอบเอง นอกจากนี้ สินทรัพย์บางประเภท เช่น สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งรวมอยู่ใน
สินทรัพย์ถาวร อาทิเช่น ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และสินทรัพย์ทางปัญญา ยังต้องมีการก าหนดหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบหลักเพ่ือให้การบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการก าหนด
หน่วยงานหลักท่ีจะดแูลรับผิดชอบระบบบริหารสินทรัพย์กลางที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

 

โดยอุปสรรคและความท้าทายที่ภาครัฐต้องประสบในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
สินทรัพย์ เป็นดังแสดงในภาพที่ 123 และมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 เงินสด: เช่น การบริหารเงินคงคลังและการบริหารเงินสดให้เพียงพอและเหมาะสม
ส าหรับความต้องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 สินทรัพย์ถาวร: เช่น การเก็บรายละเอียดของมูลค่าทุนของสินทรัพย์ไม่ครบถ้วนตาม 
การเบิกจ่ายงบประมาณ และสินทรัพย์บางรายการปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบันแต่ไม่มีเอกสาร
ข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับด าเนินการในการควบคุมสินทรัพย์  

 พัสดุ: เช่น การขาดระบบติดตามพัสดุที่มีประสิทธิภาพท าให้พัสดุสูญหาย มีสถานที่
จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ และขาดช่างหรือผู้เชี่ยวชาญในการบ ารุงรักษาพัสดุและจัดเตรียม
พัสดุส ารองไว้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 

 หลักทรัพย์: เช่น การฟ้ืนฟูผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง และการผลักดัน
กฎหมายเพื่อรองรับแนวนโยบายปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 

 อสังหาริมทรัพย์: เช่น การบุกรุกที่ราชพัสดุ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุมีจ านวนไม่เพียงพอ และรูปแบบและ
วิธีการจัดหาประโยชน์ด าเนินไปอย่างไม่เน้นประสิทธิภาพ 
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ภาพที ่123 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ 

 
 
ส าหรับหน่วยงานหลักผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการบริหารสินทรัพย์ 

ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 

 กรมบัญชีกลาง – เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ   
การให้บริการค าแนะน าปรึกษาด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน  
การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
เงินคงคลังให้มีการใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่
ฝ่ายบริหาร รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และก ากับดูแล การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง – เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการพัฒนายุทธศาสตร์และ
ระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 

 กรมธนารักษ์ – มีอ านาจหน้าที่ คือ (1) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ 
จัดท านิติกรรม และด าเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (2) จัดท าและน าออกใช้
เหรียญกษาปณ์และด าเนินการเกี่ยวกับเงินตรา (3) รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง  

เงินสด สินทรัพย์ถาวร พัสดุ หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

• การบริหารเงินคงคลัง
และการบริหารเงินสด
ให้เพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับ
ความต้องการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ

• การเก็บรายละเอียดของ
มูลค่าทุนของสินทรัพย์
ไม่ครบถ้วนตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

• สินทรัพย์บางรายการ
ปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบัน
แต่ไม่มีเอกสารข้อมูล
เพ่ือใช้ส าหรับ
ด าเนินการในการ
ควบคุมสินทรัพย์

• ขาดระบบติดตามพัสดุ
ทีม่ีประสิทธิภาพ ท าให้
พัสดุสูญหาย 

• มีสถานที่จัดเก็บพัสดุ
ไมเ่พียงพอ

• ขาดช่างหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในการบ ารุงรักษาพัสดุ
และจัดเตรียมพัสดุ
ส ารองไว้อย่างเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

• สถานที่จัดเก็บพัสดุที่
เสื่อมสภาพรอจ าหน่าย
มีไม่เพียงพอ 

• การฟ้ืนฟูผลประกอบการ
ของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง 
เช่น การบินไทย และ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

• การผลักดันกฎหมาย
เพ่ือรองรับแนวนโยบาย
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

• การบุกรุกที่ราชพัสดุ
• กฎหมายหลัก กฎหมาย

รอง และแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
และการจัดหาประโยชน์
จากที่ราชพัสดุมีจ านวน
ไม่เพียงพอ

• รูปแบบและวิธีการจัดหา
ประโยชน์ด าเนินไป
อย่างไม่เน้นประสิทธิภาพ

• หลักฐานทางทะเบียน
ของท่ีราชพัสดุที่
ส่วนราชการอ่ืน
ครอบครอง ขาด
ความถูกต้องชัดเจน
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(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ (5) ดูแลรักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญตามระเบียบกรมธนารักษ์ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  – มีอ านาจหน้าที่  คือ  
(1) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ (2) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการ
เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ (3) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ (4) ด าเนินการ
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุน
ทั้งหมด (5) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และ  
(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
ภาพที่ 124 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการบริหารสินทรัพย์ 
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กรมบัญชีกลาง

บริการด้านการบริหารสินทรัพย์
ในปัจจุบัน

ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หน่วยราชการอิสระ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 
ส านักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมธนารักษ์
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ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ของประเทศผู้น าของโลก
ในกรณีที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าประเทศเกาหลีใต้ได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการ
บริหารสินทรัพย์ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดท าระบบ National Asset Management System (NAM) ขึ้น 
ภายใต้ระบบ DBAS หรือ D-Brain เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสิ่ งของ 
ที่กว้างขวาง เช่น การสร้างแผนส าหรับอสังหาริมทรัพย์ระดับชาติ การบริหารจัดการสินทรัพ ย์และ 
การด าเนินการ การบริหารจัดการบัญชีแยกประเภท ระบบ NAM แบ่งเป็นส่วนอสังหาริมทรัพย์และ
สิ่งของ ส่วนสินทรัพย์ด้านเงินสดและหลักทรัพย์จะอยู่ในระบบ DBAS หรือเชื่อมโยงกับระบบ DBAS อีกทีหนึ่ง 

 
ภาพที่ 125 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการบริหารสินทรัพย์ 

 
ที่มา: Korea’s Integrated Financial Management Information System, www.dbrain.go.kr 

 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการบริหารสินทรัพย์ จึงเป็นปัจจัยส าคัญใน

การยกระดับการบริหารสินทรัพย์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยภาพที่ 126 แสดงกรอบ
แนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งมีเป้าประสงค์ คือ  
การบริหารสินทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่ งระดับการพัฒนาออกได้ เป็น 3 ระดับ  
อันได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์  
ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนการบริหารสินทรัพย์กับหน่วยงานทุกฝ่าย และ
ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับการบริหารสินทรัพย์ทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว  

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ 
 

ระดับแรกสุดเป็นการก าหนดหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบสินทรัพย์บางประเภท เช่น สินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตน อาทิเช่น ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว 
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2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนการบริหารสินทรัพย์กับ
หน่วยงานทุกฝ่าย 

 

ในระดับการพัฒนาที่สอง มีการบูรณาการฐานข้อมูลของระบบสินทรัพย์ต่างๆ และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์กลางของประเทศ  

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับการบริหารสินทรัพย์ทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยง
ข้อมูล ณ จุดเดียว 

 

การพัฒนาในระดับที่สาม มีการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์กลางแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ทุกขั้นตอน และเชื่อมโยงกับระบบบริหารสินทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบบริหาร
สินทรัพย์กลางกับระบบต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ  
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ภาพที่ 126 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ 

 

ด้าน
อสังหาริมทรัพย์

ด้าน
เงินสด

ด้าน
พัสดุ

ด้าน
สินทรัพย์ถาวร

ด้าน
หลักทรัพย์

การพัฒนาระบบ
บริหารสินทรัพย์

 พัฒนาระบบบริหาร
อสังหาริมทรัพย์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขัน้ตอน 
และเชื่อมโยงกับระบบ
บริหารสินทรัพย์กลาง

 มีการเชื่อมโยงระบบบริหาร
อสังหาริมทรัพย์กับระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบภาษีและ
กรมที่ดิน อย่างเต็มรูปแบบ

 พัฒนาระบบบริหารเงินสด
แบบอิเล็กทรอนิกส์ทุก
ขั้นตอน และเชื่อมโยงกับ
ระบบบริหารสินทรัพย์
กลาง

 มีการเชื่อมโยงระบบ
บริหารเงินสดกับระบบ
ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ

 พัฒนาระบบบริหารพัสดุ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ทุก
ขั้นตอน และเชื่อมโยงกับ
ระบบบริหารสินทรัพย์
กลาง

 มีการเชื่อมโยงระบบ
บริหารพัสดุกับระบบต่างๆ
อย่างเต็มรูปแบบ

 พัฒนาระบบบริหาร
สินทรัพย์ถาวรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขัน้ตอน 
และเชื่อมโยงกับระบบ
บริหารสินทรัพย์กลาง

 มีการเชื่อมโยงระบบ
บริหารสินทรัพย์ถาวรกับ
ระบบต่างๆ อย่างเต็ม
รูปแบบ

 พัฒนาระบบบริหาร
หลักทรัพย์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน 
และเชื่อมโยงกับระบบ
บริหารสินทรัพย์กลาง

 มีการเชื่อมโยงระบบบริหาร
หลักทรัพย์กับระบบต่างๆ
อย่างเต็มรูปแบบ

 พัฒนาระบบบริหาร
สินทรัพย์กลางแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน 
และเชื่อมโยงกับระบบ
บริหารสินทรัพย์ทุกประเภท

 มีการเชื่อมโยงระบบบริหาร
สินทรัพย์กลางกับระบบ
ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ

 ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลใน
ขั้นตอนส่วนใหญ่ของ
การบริหารและให้บริการ
อสังหาริมทรัพย์

 มีการบูรณาการฐานขอ้มลู
ของระบบบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้ข้อมูลมี
ความทันสมัย และเชื่อมต่อ
ระบบต่างๆ เช่น ระบบภาษี
และกรมที่ดนิ

 ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนา
ระบบบริหารเงินสดให้มี
ความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น

 มีการบูรณาการฐานขอ้มลู
ของระบบบริหารเงินสด
ของแต่ละหน่วยงานให้
เป็นมาตรฐานเพือ่ให้
เชื่อมต่อระบบหลักต่างๆ 

 ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลใน
ขั้นตอนส่วนใหญ่ของการ
บริหารพัสดุ

 มีการบูรณาการฐานขอ้มลู
ของระบบบริหารพัสดุของ
แต่ละหน่วยงานให้เป็น
มาตรฐานเพื่อให้เชื่อมต่อ
ระบบหลักต่างๆ

 ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลใน
ขั้นตอนส่วนใหญ่ของการ
บริหารสินทรัพย์ถาวร

 มีการบูรณาการฐานขอ้มลู
ของระบบบริหารสินทรัพย์
ถาวรของแต่ละหน่วยงาน
ให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้
เชื่อมต่อระบบหลักต่างๆ

 ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลใน
ขั้นตอนส่วนใหญ่ของการ
บริหารหลักทรัพย์

 มีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลของระบบ
บริหารหลักทรัพย์ให้
เชื่อมต่อระบบหลักต่างๆ

 มีการบูรณาการฐานขอ้มลู
ของระบบสินทรัพย์ต่างๆ  

 ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนา
ระบบบริหารสินทรัพย์
กลางของประเทศ 

• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารและให้บริการ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น 
การสืบค้นสัญญา สถานที่ 
และราคาอสังหาริมทรัพย์ 
และ การสืบค้นราคาประเมิน 

• ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารเงินสดเบ้ืองต้น 
ทางด้านการเงินและบัญชี 
และจัดสรรเงินให้
หน่วยงานต่างๆ มิใช่
การบริหารเงินสดเพื่อให้
เกิดรายได้ 

• ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารพัสดุเบื้องต้น เช่น 
การลงทะเบียนควบคุม
ทรัพย์สิน การแจกจ่าย
พัสดุ และการตรวจสอบ
พัสดุของแต่ละหน่วยงาน 
เป็นต้น

• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารสินทรัพย์ถาวร
เบ้ืองต้น เช่น การบันทึก
รับ การบันทึกโอน การตัด
จ าหน่าย และการ
ประมวลผลค่าเสื่อมราคา 
เป็นต้น

• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารหลักทรัพย์
เบ้ืองต้น เช่น การติดตาม
ความก้าวหน้าด้านการ
ลงทุนของโครงการ 
เป็นต้น

• ก าหนดหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบสินทรัพย์บาง
ประเภท เช่น สินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตน อาทิเช่น 
ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ 

• ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารสินทรัพย์ดังกล่าว

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเชิงดิจิทัลด้าน
การบริหารสินทรัพย์

การบูรณาการข้อมูล
ทุกขั้นตอนการบริหาร
สินทรัพย์กับหน่วยงาน

ทุกฝ่าย

การยกระดับการ
บริหารสินทรัพย์
ทั้งระบบ ผ่านการ

เชื่อมโยงข้อมูล ณ จุด
เดียว

เป าประสงค์: การบริหารสินทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในด้านการบริหาร
สินทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้วยกัน  
4 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการจัดท าฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าฐานข้อมูลที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ 32 ล้านแปลง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพ่ือรองรับและสนับสนุนการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้มีประสิทธิภาพ 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมธนารักษ์ ซึ่งคาดว่าจะจัดท า
ฐานข้อมูลที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ 32 ล้านแปลง ครอบคลุมที่ดินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2561 

 

2) โครงการศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ  
โดยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมธนารักษ์  ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลราคา โดยเริ่มต้นจากเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่น าร่อง เช่น กทม. และปริมณฑล จังหวัดเศรษฐกิจที่ส าคัญ เป็นต้น โดยด าเนินการระหว่าง 
ปี 2562 ถึง 2563 หลังจากนั้น จึงจะด าเนินการขยายขอบเขตฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วประเทศในช่วง
ปี 2564 

 

3) โครงการระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบ Thailand Smart e-Audit เฟส 1 เพ่ือให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน โดยพัฒนาตาม
ต้นแบบจากระบบตรวจสอบ (Audit) ของประเทศจีน 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2562 ซึ่งเริ่มต้นจากท าการพัฒนา
ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 จากนั้นจึง ท าการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 และเริ่มใช้งานและ  
ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับภายในปี 2562 
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4) โครงการระบบบริหารสินทรัพย์รวม (New GFMIS Thai) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการระบบบริหารสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และพัฒนาระบบ
สินทรัพย์กลาง รวมทั้งท าการบูรณาการและการเชื่อมโยงระบบบริหารสินทรัพย์กลาง ส าหรับ เงินสด 
สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร อสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ กับระบบ e-Budgeting, e-GP, 
GFMIS และระบบอ่ืนๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง ซึ่งการด าเนินการโครงการคาดหมายว่าจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560-2564 
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ภาพที่ 127 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์รายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการจัดท าฐานภาษีเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

จัดท าฐานข้อมูลที่ดนิรายแปลงทั่วประเทศ 32 ล้านแปลง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับและสนับสนุน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้มีประสิทธิภาพ

1) กรมธนารกัษ์

โครงการศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
แห่งชาติ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลราคาประเมนิอสังหาริมทรพัย์ของประเทศ โดยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลราคาประเมนิทุนทรพัย์
อสังหาริมทรัพย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

1) กรมธนารกัษ์

ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะท่ี 1 พัฒนาระบบ Thailand Smart e-Audit เฟส 1 เพื่อให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิเชื่อมโยงขอ้มลูกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน โดยพัฒนาตามต้นแบบจากระบบตรวจสอบ (Audit) ของประเทศจีน

1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ

ระบบบริหารสินทรัพย์รวม (New GFMIS Thai) บูรณาการระบบบริหารสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ และพัฒนาระบบสินทรัพย์กลาง รวมทั้งท าการบูรณาการและ
การเชื่อมโยงระบบบริหารสินทรพัย์กลาง ส าหรับ เงินสด สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร อสังหาริมทรัพย์ และ
หลักทรัพย์ กับระบบ e-Budgeting, e-GP, GFMIS และระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ 

1) กรมบัญชีกลาง

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะท่ี 1

โครงการศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

พัฒนาระบบการ Thailand Smart 
e-Audit ระยะที่ 1

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลราคา โดยเริ่มต้นจากเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มลูกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่น าร่อง เช่น กทม. และ

ปริมณ ล จังหวัดเศรษฐกิจที่ส าคัญ เป นต้น

เริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับ

โครงการจัดท าฐานภาษีเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง

จัดท าฐานข้อมูลที่ดนิรายแปลงทั่วประเทศ 32 ล้านแปลง 
ครอบคลุมที่ดินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น  
ในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

ขยายขอบเขตฐานข้อมลูให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ

ระบบบริหารสินทรัพย์รวม (New GFMIS Thai)

บูรณาการระบบบริหารสินทรัพยป์ระเภทตา่ง  และพัฒนาระบบสินทรัพยก์ลาง รวมทั้งท าการบูรณาการและการเชื่อมโยงระบบบริหารสินทรัพย์กลาง
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบภาครัฐอ่ืนๆ อาทิ 

ระบบการเงินและการคลัง ระบบเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการบริหารการจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน  
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7.4 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน 

 
ปัจจุบัน ภาครัฐไทยใช้ระบบ Department Personnel Information System หรือ DPIS 

เวอร์ชั่น 5.0 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในระดับกรม ซึ่งระบบ DPIS สามารถ
ผลิตสารสนเทศส าเร็จรูปต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างและต าแหน่ง, โครงสร้างส่วนราชการ, โครงสร้างตาม
กฎหมาย โครงสร้างตามมอบหมายงาน , โครงสร้างการแบ่งงานตามค าสั่งมอบหมายงาน , ข้อมูล
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

 

โดยอุปสรรคและความท้าทายที่ภาครัฐต้องประสบในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน เป็นดังแสดงในภาพที่ 128 และมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 การฝ กอบรม: การเน้นพัฒนาก าลังคนเฉพาะมิติด้านทักษะฝีมือ ขาดการพัฒนาในมิติ
อ่ืนๆ เช่น ทักษะการเป็นผู้น า การจัดการ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Soft 
Skills ต่างๆ 

 การศ กษา: เช่น การผลิตก าลังคนจากภาคการศึกษายังคงไม่สอดคล้องกับความต้องการ
เท่าที่ควรซึ่งเป็นการสูญเสียการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ การขาดระบบแนะแนว
การศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับภาคความต้องการใช้แรงงานและก าลังคน และ
การไม่สามารถพัฒนาระบบการเทียบโอนทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองแรงงานและ
ก าลังคนที่ต้องการต่อยอดทางการศึกษาได้ 

 สมรรถนะ: ขาดสมรรถนะของก าลังคนทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพในหลายภาคส่วน 
 ค่าตอบแทน: ค่าตอบแทนไม่สัมพันธ์กับทักษะฝีมือ 
 เส้นทางอาชีพ: ขาดเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน ก าลังคนไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ 
 การขาดแคลนก าลังคน : แนวโน้มการขาดแคลนก าลังคนอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งต้องมีการเตรียมการรองรับแรงงานสูงอายุ 
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ภาพที่ 128 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 

 
ที่มา: สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ

 
ส าหรับหน่วยงานหลักผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านทรัพยากรมนุษย์และ

การจ่ายเงินเดือน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกรมบัญชีกลาง 
 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) – เป็นองค์กรกลางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการท างานที่ดี และพัฒนาระบบ
การบริหารก าลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 กรมบัญชีกลาง – เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ   
การให้บริการค าแนะน าปรึกษาด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน  
การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
เงินคงคลังให้มีการใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่
ฝ่ายบริหาร รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และก ากับดแูล การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  

การฝ กอบรม การศ กษา สมรรถนะ

การขาดแคลนก าลังคนค่าตอบแทน

เส้นทางอาชีพ

• เน้นการพัฒนาก าลังคน
เฉพาะมิติด้านทักษะฝีมือ 
ขาดการพัฒนาในมิติอ่ืนๆ 
(เช่น ทักษะการเป็นผู้น า, 
การจัดการ, การใช้ภาษา, 
การใช้คอมพิวเตอร์ หรือ 
Soft Skills ต่างๆ)

• การผลิตก าลังคนจากภาคการศึกษายังคง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการเท่าที่ควร 
ซึ่งเป็นการสูญเสียการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐ

• ขาดระบบแนะแนวการศึกษาที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับภาคความต้องการใช้
แรงงานและก าลังคน

• ยังไม่สามารถพัฒนาระบบการเทียบโอน
ทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองแรงงาน
และก าลังคนที่ต้องการต่อยอดทาง
การศึกษาได้

• ขาดสมรรถนะของก าลังคน
ทั้งในเรื่องปริมาณและ
คุณภาพในหลายภาคส่วน

• แนวโน้มการขาดแคลนก าลังคน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร ซึ่งต้องมี
การเตรียมการรองรับแรงงาน
สูงอายุ

• ค่าตอบแทนไม่สัมพันธ์กับ
ทักษะฝีมือ

• ขาดเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน 
ก าลังคนไม่สามารถพัฒนา
ตนเองได้
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ภาพที่ 129 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนของ

ประเทศผู้น าของโลกในกรณีที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าหลายประเทศได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ระบบ Enterprise HR Integration ของสหรัฐอเมริกา  –  ระบบที่ รับผิดชอบ 
Electronic Official Personnel Folder (eOPF) ซึ่งปกป้องข้อมูลสิทธิ ผลประโยชน์ 
และข้อมูลต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง โดยให้ข้อมูล HR ที่เป็นทางการของรัฐ และ
ให้เทคโนโลยีสนับสนุนวงจรชีวิตของเจ้าหน้าที่ผ่านการตัดสินใจที่มีเหตุผล ท าให้
เจ้าหน้าที่  HR และเจ้าหน้าที่ เข้าถึงข้อมูล Personal Folder ผ่านทางเว็บไซต์ได้
ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถโอน eOPF ออนไลน์ระหว่างหน่วยงานในกรณีเจ้าหน้าที่ย้าย
หน่วยงาน และมีเครื่องมือวิเคราะห์ EHRI และ Data Warehouse ให้รายงานลูกค้า
แบบ on demand เพ่ือใช้วางแผนและคาดการณ์ความต้องการบุคลากรของรัฐบาล
กลาง ส่งผลให้เกิดการก าจัดหลักฐานเจ้าหน้าที่แบบกระดาษกว่า 2 ล้านหลักฐาน และ
ประหยัด 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 10 ปี  

 ระบบ Recruitment One-Stop ของสหรัฐอเมริกา – ระบบบริการหางานออนไลน์
ส าหรับผู้ที่ต้องการท างานกับรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก รวมถึง  
การประกาศงานออนไลน์ ระบบการหางานที่ใช้งานง่าย การเก็บ Resume การยื่นใบ

หน
่วย

งา
นห

ลัก
หน

่วย
งา

นส
นับ

สน
นุ

กรมบัญชีกลาง

บริการด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน ในปัจจุบัน

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รส

 าค
ัญ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รอ

ื่น 

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)

ส านักงบประมาณ

กรมการปกครอง
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สมัครออนไลน์ ผลความเหมาะสมและสถานะตอบกลับอัตโนมัติ การหาข้อมูลผู้สมัคร 
และการเชื่อมโยงเครื่องมือประเมินอัตโนมัติ ทั้งนี้ กว่า 500 หน่วยงานประกาศงาน  
โดย USAJOBS มีบัญชีผู้หางานสะสมกว่า 11.4 ล้านบัญชี มีงานประกาศมากกว่า 145 
ประเทศ และมีประกาศงาน 360 422 งาน ในปี 2558 

 ร ะบบ  e-Training ของสหรั ฐ อ เ มริ ก า  –  ร ะบบ  One-stop access ส าหรั บ  
e-Training ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ e-Training ที่หลากหลาย และระบบ 
การบริหารการเรียนรู้แบบ customized แบบมีส่วนลดราคา อาทิ เช่น ระบบ 
USALearning ให้การอบรมออนไลน์พนักงานรัฐ ผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่กองทัพ โดย
ช่วยหน่วยงานพัฒนาขั้นตอนการแบ่งปันความรู้ผ่านองค์กร โดยการจัดตั้งและบริหาร
ฐานข้อมูลส่วนกลางส าหรับเข้าใช้ Government Off the Shelf อย่างปลอดภัย และ
ระบบ Learning Management ที่ให้ระบบ Commercial Off the Shelf ผ่านคู่ค้า  
ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าของรัฐบาลกลางผ่าน Interagency Agreements 

 ระบบ GovHRMS ของเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง  – ระบบ Shared IT service 
ส าหรับ Human Resource Management (HRM) ผ่าน Cloud computing ให้บริการ
ด้าน IT เพ่ืออ านวยความสะดวก ต่อกิจกรรม HRM ของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่การหางาน 
ถึงการจบของงาน รวมทั้งการวางแผนก าลังคน และการตัดสินใจ HRM ในภาครัฐ  
ช่วยให้ขั้นตอน HR และข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เทียบเคียงกันได้ และอ านวย 
ความสะดวกต่อการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ ขั้นตอนอัตโนมัติท าให้งาน
เอกสาร เวลาในการด าเนินการ และความผิดพลาดจากบุคคลลดลง  

 ระบบ e-Payroll ของสหรัฐอเมริกา – ระบบ E-Payroll สร้างมาตรฐานและรวม 
การให้บริการและขั้นตอนการจ่ายเงินเดือน โดยท านโยบายและขั้นตอน HR และ
เงินเดือนให้ง่ายขึ้นและมีมาตรฐาน และการรวมฟังก์ชั่นเงินเดือน HR กับการเงิน ท าให้
เกิดการประหยัดกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดต้นทุน และรวม 26 ระบบ
เงินเดือนเป็น 5 ระบบ shared service ที่ให้บริการลูกจ้าง 2.3 ล้านคนทั่วโลก 
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ภาพที่ 130 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 

 

e-Training

• One-stop access ส าหรับ e-Training
• ยกระดับความสามารถของรัฐบาลกลางในการดึงดูด รักษา 

บริหาร และให้การศึกษาอยา่งต่อเนือ่งแกแ่รงงานที่มีทกัษะสูง
ส าหรับแรงงานภาครัฐ

• ผลิตภัณฑ์และบริการ e-Training ที่หลากหลาย และระบบ
การบริหารการเรียนรู้แบบ customized แบบมีส่วนลดราคา

• บริการ
• USALearning ให้การอบรมออนไลน์แพนักงานรัฐ 

ผู้รับเหมา และกองทัพ
• ช่วยหน่วยงานพฒันาขั้นตอนการแบ่งปันความรู้

ผ่านองค์กร โดยการจัดตั้งและบริหารฐานข้อมูล
ส่วนกลางส าหรับเข้าใช้ Government Off the 
Shelf อย่างปลอดภัย

• ระบบ Learning Management ให้ระบบ 
Commercial Off the Shelf ผ่านคู่ข้า ซ่ึงให้บริการ
แก่ลูกค้าของรัฐบาลกลางผ่าน Interagency 
Agreements

Recruitment One-Stop

• บริการหางานออนไลน์ส าหรับผู้ที่ต้องการท างานกับรัฐบาลกลางในอเมรกิา
และทั่วโลก รวมถึงการประกาศงานออนไลน์ ระบบการหางานที่ใช้งานง่าย 
การเก็บ Resume การย่ืนใบสมัครออนไลน์ ผลความเหมาะสมและสถานะ
ตอบกลับอัตโนมัติ การหาข้อมูลผู้สมัคร และการเชื่อมโยงเครื่องมอืประเมิน
อัตโนมัติ

• กว่า 500 หน่วยงานประกาศงาน โดย USAJOBS มีบัญชีผู้หางานสะสมกว่า 
11.385 ล้านบัญชี  มีงานประกาศมากกว่า 145 ประเทศ และมีประกาศงาน 
360,422 งาน ในปี 2558

Enterprise HR Integration 

• Enterprise Human Resources Integration (EHRI) รับผิดชอบ 
Electronic Official Personnel Folder (eOPF) ซ่ึงปกป้องข้อมูล
สิทธิ ผลประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ ของลูกจ้างรัฐบาลกลาง โดยให้
ข้อมูล HR ที่เป็นทางการของรัฐ และให้เทคโนโลยีสนับสนุนวงจรชีวิต
ของลูกจ้างผ่านการตัดสินใจที่มีเหตุผล

• ท าให้เจ้าหนา้ที ่HR และลูกจ้างเข้าถึงข้อมูล Personal Folder 
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

• สามารถโอน eOPF ออนไลน์ระหว่างหน่วยงานในกรณีลูกจ้างยา้ย
หน่วยงาน 

• เครื่องมือวิเคราะห์ EHRI และ Data Warehouse ให้รายงานลูกค้า
แบบ on demand เพื่อใช้วางแผนและคาดการณ์ความต้องการ
บุคลากรของรัฐบาลกลาง

e-Payroll
• E-Payroll สร้างมาตรฐานและรวมการให้บริการและขั้นตอนการจ่ายเงินเดือน โดยท านโยบายและขั้นตอน HR/เงินเดือนให้ง่ายขึ้นและมีมาตรฐาน และการรวมฟังก์ชั่นเงินเดือน HR กับการเงิน 
• ประหยัดกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  และลดต้นทุน และรวม 26 ระบบเงินเดือนเป็น 5 ระบบ Shared Service ได้แก่ Defense Finance and Accounting Service (DOD – DFAS), National Finance Center 

(USDA – NFC), Interior Business Center (Interior – IBC), Department of State, และ General Services Administration (GSA) โดยทั้ง 5 ระบบให้บริการลูกจ้าง 2.3 ล้านคนทั่วโลก
• ระบบเงินเดือนทั้ง 5 ระบบถูกพัฒนาอย่างเป็นอิสระ จึงไม่สนับสนุนระบบสารสนเทศแบบ government-wide หรือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ในปี 2558 Chief Human Capital Officer Council และ 

Office of Personnel Management  ได้ประกาศการลงทุนร่วมกันส าหรับระบบทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือนที่จะท าให้บรรลุ  Systems interoperability, Data sharing และ Common user experience for 
employees and managers

GovHRMS

• Shared IT Service ส าหรับ Human Resource 
management (HRM) ผ่าน Cloud Computing 

• ให้บริการด้าน IT  เพื่ออ านวยความสะดวก ต่อกิจกรรม HRM  
ของลูกจ้าง ตั้งแต่การหางานถึงการจบของงาน รวมทั้ง
การวางแผนก าลังคน และการตัดสินใจ HRM ในภาครัฐ 

• ช่วยลดความพยายาม เวลา และความเส่ียงในการด าเนิน
ระบบของแต่ละหน่วยงาน และช่วยให้ขัน้ตอน HR และข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ เทียบเคียงกันได้ และอ านวยความ
สะดวกต่อการร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงาน

• ผู้ใช้ฟังก์ชั่น HRM (เจ้าหน้าที ่HR, ผู้จัดการ และลูกจ้าง) 
ด าเนิน ธุรกรรมทาง HR ที่หลากหลาย ในแต่ละขั้นของ
วงจรชีวิตของลูกจ้างจากการหางานถึงการจบของงาน

• ขั้นตอนอัตโนมัติท าให้งานเอกสาร เวลาในการด าเนินการ 
และความผิดพลาดจากบุคคลลดลง 

• ผู้ใช้งานสามารถบริหารทรัพยากรมนษุย์ของรัฐบาล และ
ใชข้้อมูลบุคลากรในการตัดสินใจและวางแผนต่างๆ
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ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน  
จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนให้เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยภาพที่ 131 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ซึ่งมีเป้าประสงค์ คือ ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลที่เชื่อมโยงและได้มาตรฐาน เพื่อเป นฐานในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การจ่ายเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ 

 

โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้นสามารถแบ่งขั้นตอนการพัฒนาออกได้ เป็น 3 ระดับ  
อันได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน ระดับการพัฒนาที่ 2 : การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือนกับหน่วยงานทุกฝ่าย และระดับการพัฒาที่ 3 : การยกระดับบริการด้านทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือนทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน 

 

ระดับแรกสุดเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ควบคู่ไปกับการบริหารแบบออฟไลน์และมี
การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆแบบโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่บางส่วนโดยตรง  

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนด้านทรัพยากรมนุษย์และการ
จ่ายเงินเดือนกับหน่วยงานทุกฝ่าย 

 

ในระดับการพัฒนาที่สอง มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนส่วนใหญ่ของระบบด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนโดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน แบบ  
real-time การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆเป็นแบบโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานโดยตรง 
และมีการบูรณาการฐานข้อมูลของระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน เพ่ือให้เชื่อมโยงระบบ
อ่ืนๆอย่างราบรื่น 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับบริการด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
ทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว 

 

การพัฒนาในระดับที่สาม เป็นการพัฒนาระบบด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน มีการเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบต่างๆ เช่น ระบบการเงินการคลัง  
อย่างเต็มรูปแบบ ท าให้การส่ง ประมวล และรับข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ
ข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลส าคัญ เช่น ฐานเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
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ภาพที่ 131 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 

 

การใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ การใช้งานของผู้บริหาร
การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์และ

การจ่ายเงินเดือน
การบริหารจัดการ

 หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารด้าน
ทรัพยากรมนษุย์และการจ่ายเงินเดือน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ทุกขั้นตอน 

 ภาครัฐสามารถส่งข้อมลูจากระบบเพื่อ
รายงาน ติดตามและประเมนิผลกับระบบ
ฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ระบบการเงิน-
การคลัง

 ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือนในการ
ตัดสินใจด าเนินงานหรือวางแผน
นโยบายผ่านระบบแบบ real-
time  และสามารถดูข้อมูลใน
ระบบที่เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ

 พัฒนาระบบด้านทรัพยากรมนุษย์และการ
จ่ายเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

 มีการเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบต่างๆ เช่น 
ระบบการเงินการคลัง อย่างเต็มรูปแบบ 
ท าให้การส่ง ประมวล และรับข้อมูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

 บูรณาการข้อมูลกับระบบฐานขอ้มลูส าคัญ 
เช่น ฐานเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

 หน่วยงานรัฐต่างๆ ใช้ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนษุย์และการจ่ายเงินเดือน
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจดัการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์แบบ real-time 
โดยข้อมูลด้านทรพัยากรมนุษย์ที่บันทึก
จะเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น
ระบบการเงินการคลัง

 ข้อมูลเงินเดือนในระบบทะเบียนประวัติ
เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศทรพัยากร
มนุษย์ด้วย

 หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารด้าน
ทรัพยากรมนษุย์ผ่านระบบระบบ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์และการ
จ่ายเงินเดือนแบบ real-time โดยขั้นตอน
ส่วนใหญ่ เป็นแบบออนไลน์

 หน่วยงานภาครัฐสามารถใชข้อ้มลูจาก
ระบบเพื่อน าไปท ารายงาน ติดตามและ
ประเมินผลที่เกี่ยวกบัระบบฐานข้อมลูอืน่ๆ 
เช่น ระบบการเงินการคลัง

 ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูจาก
ระบบสารสนเทศทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดอืน
ในการตัดสินใจด าเนินงานหรือ
วางแผนนโยบายผ่านระบบ
แบบ real-time

 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนส่วนใหญ่ของ
ระบบด้านทรัพยากรมนษุย์และการจา่ย
เงินเดือนโดยรวบรวมขอ้มลูที่เกีย่วกบั
เจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนแบบ real-time 

 การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ
แบบโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานโดยตรง 

 มีการบูรณาการฐานขอ้มลูของระบบ
ทรัพยากรมนษุย์และการจ่ายเงินเดือน  
เพื่อให้เชื่อมโยงระบบอื่นๆอย่างราบรื่น

 หน่วยงานรัฐต่างๆ ใช้ระบบ สารสนเทศ
ทรัพยากรมนษุย์และการจ่ายเงินเดือน
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจดัการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์แบบ real-time

• หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารด้าน
ทรัพยากรมนษุย์ผ่านระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนษุย์และการจ่ายเงินเดือน 
ใช้เป็นฐานข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูและ
ท ารายงาน โดยระบบยังไม่สามารถ
แสดงข้อมูลแบบ real-time ได้

• ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูในการ
ตัดสินใจด าเนินงานหรือวางแผน
นโยบายผ่านระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนษุย์และการจ่าย
เงินเดือนแบบไม่ real-time

• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับด้านทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือนผ่านระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
ควบคู่ไปกับการบริหารแบบออฟไลน์

• การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ แบบโอน
เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่บางส่วนโดยตรง 

• หน่วยงานรัฐต่างๆ ใช้ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนษุย์และการจ่ายเงินเดือน
เป็นทางเลือกในการบริหารจดัการดา้น
ทรัพยากรมนษุย์ของหน่วยงาน  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิง
ดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และ

การจ่ายเงินเดือน

การบูรณาการข้อมูล
ทุกขั้นตอนด้านทรัพยากรมนุษย์

และการจ่ายเงินเดือนกับ
หน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับบริการด้านทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือนทั้ง

ระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ 
จุดเดียว

เป าประสงค:์ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลที่เช่ือมโยงและไดม้าตรฐาน เพ่ือเป นฐานในการวางแผนและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินเดือนที่มปีระสทิธิภาพ
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในด้านทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship 
Projects) ด้วยกัน 3 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบ Department Personnel Information System (DPIS) เวอร์ชั่น 5.0  
 

โครงการดังกล่าวเป็นการแจกจ่าย server และ user ของระบบ DPIS เวอร์ชั่น 5.0 ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการกระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในระดับกรม ให้หน่วยงานต่างๆ และแต่ละหน่วยงาน 
มีหน้าที่อัพเดทข้อมูลในระบบ DPIS และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
ปีละครั้ง เพ่ือสรุปภาพรวม โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะด าเนินการ
โครงการนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2560) เพ่ือรอจนกว่าระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 จะพัฒนาแล้วเสร็จ 

 

2) โครงการการขยายขอบเขตการใช้งานของระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 ให้ครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงระบบจ่ายตรงและระบบทะเบียนประวัติของ
กรมบัญชีกลาง 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 ให้แล้วเสร็จ และเริ่มด าเนินการ
ขยายขอบเขตการใช้งานระบบดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐ โดยระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 
จะใช้ในทุกหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง 
รวมทั้งเป็นระบบรวมศูนย์แบบ real-time มีฐานข้อมูลกลางอยู่ที่ส านักงาน ก.พ. และครอบคลุม
ข้าราชการทุกระดับ ซึ่งข้าราชการทุกคนมีสิทธิเข้าระบบฐานข้อมูล เพ่ือดูข้อมูลของตนและบันทึกข้อมูล
ให้ถูกต้อง นอกจากนี้  DPIS เวอร์ชั่น 6.0 จะประเมินผลงานและค านวณเงินเดือนให้ปรับตาม 
ผลการประเมิน และจะถูกออกแบบให้รองรับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่ าน Smart Card รวมทั้ง 
มีการพัฒนา Career Path และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลระหว่างกรมกับจังหวัด 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ  
พลเรือน (ก.พ.) และกรมบัญชีกลาง ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2562 โดยเริ่มต้นจากท าการพัฒนาระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 
จากนั้นจึง ท าการเชื่อมโยงระบบ DPIS กับระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลางให้แล้วเสร็จภายใน
ปี 2561 และเริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับภายในปี 2562 

 

3) โครงการบูรณาการข้อมูลระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 กับระบบฐานข้อมูลส าคัญ เช่น 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษ ร์ (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6 กับระบบฐานข้อมูล
ส าคัญ เช่น ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก) และระบบอ่ืนๆ อย่างเต็ม
รูปแบบ โดยจะต้องท าการ cleansing รหัสหรือข้อมูลที่ปัจจุบัน เนื่องจากยังไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
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ให้ตรงกันก่อน และปรับระบบปฏิบัติการของระบบต่างๆให้ เข้ากันได้ เพ่ือให้การส่ง ประมวล และรับ
ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส าหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) กรมการปกครอง และหน่วยงานเจ้าของระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดหมายว่าจะ
สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยจะท าการพัฒนาจัดท ามาตรฐาน 
การจัดเก็บข้อมูล และ หรือท าการ cleansing ข้อมูลให้ได้มาตรฐานเดียวกันให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 
ท าการบูรณาการและการเชื่อมโยงระบบ DPIS กับ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ให้แล้วเสร็จภายใน
ปี 2561 ท าการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ DPIS กับ ระบบอ่ืนๆ โดยเริ่มจากระบบน าร่อง เช่น ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 และเริ่มใช้งาน
อย่างสมบูรณ์ และขยายขอบเขตการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมเติมภายในปี 2564 
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ภาพที่ 132 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบ Department Personnel Information 
System (DPIS) เวอร์ชั่น 5.0 

การแจกจ่าย server และ user ของระบบ DPIS เวอร์ช่ัน 5.0 ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการกระบวนงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว ในระดับกรม ให้หน่วยงานต่างๆ 
และแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อัพเดทข้อมูลในระบบ DPIS และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ปีละคร้ัง เพื่อสรุปภาพรวม

1) ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.)

การขยายขอบเขตการใช้งานของระบบ DPIS เวอร์ชั่น 
6.0 ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐ และเช่ือมโยง
ระบบจ่ายตรงและระบบทะเบียนประวัติของ
กรมบัญชีกลาง

ระบบ DPIS เวอร์ช่ัน 6.0 จะใช้ในทุกหน่วยงานภาครัฐ เช่ือมโยงกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง 
รวมทั้งเป็นระบบรวมศูนย์แบบ real-time มีฐานข้อมูลกลางอยู่ที่ส านักงาน ก.พ. และครอบคลุมข้าราชการทุกระดับ ซึ่ง
ข้าราชการทุกคนมีสิทธิเข้าระบบฐานข้อมูล เพ่ือดูข้อมูลของตนและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง นอกจากนี้ DPIS เวอร์ช่ัน 6.0
จะประเมินผลงานและค านวณเงินเดือนให้ปรับตามผลการประเมิน และจะถูกออกแบบให้รองรับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ผ่าน Smart Card รวมทั้งมีการพัฒนา Career Path และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลระหว่างกรมกับจังหวัด

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

การบูรณาการข้อมูลระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 กับระบบ
ฐานข้อมูลส าคัญ เช่น ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษ ร์ 
(เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

การบูรณาการและเช่ือมโยงระบบ DPIS เวอร์ช่ัน 6.0 กับระบบฐานข้อมูลส าคัญ เช่น ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
(เลขบัตรประชาชน 13 หลัก) และระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะต้องท าการ cleansing รหัสหรือข้อมูลที่ปัจจุบัน 
เนื่องจากยังไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันให้ตรงกันก่อน และปรับระบบปฏิบัติการของระบบต่างๆให้เข้ากันได้ เพื่อให้
การส่ง ประมวล และรับข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1) ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.)
2) กรมการปกครอง
3) หน่วยงานเจ้าของระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

ระบบ Department Personnel 
Information System (DPIS) 
เวอร์ชั่น 5.0 

การบูรณาการข้อมูลระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6..0 กับระบบฐานข้อมูลส าคัญ

ขยายขอบเขตการใช้งานให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานทั่วประเทศ

การขยายขอบเขตการใช้งานของระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐ และเช่ือมโยงระบบจ่ายตรง
และระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง

พัฒนาระบบ DPIS เวอร์ช่ัน  6.0
เร่ิมใช้งานและท าการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และ/
หรือ ท าการ cleansing ข้อมูลให้ได้

มาตรฐานเดียวกัน

การบูรณาการและเช่ือมโยงระบบ 
DPIS กับ ระบบอื่น  โดยเร่ิมจาก

ระบบน าร่อง เช่น GFMIS
เร่ิมใช้งานอย่างสมบูรณ์ และขยายขอบเขตการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม

เช่ือมโยงระบบ DPIS กับระบบ
จ่ายตรง  ของกรมบัญชีกลาง

การบูรณาการและการเช่ือมโยง
ระบบ DPIS กับ ระบบฐานข้อมูล

ทะเบียนราษ ร์ 



 

 

 

 289 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) | T +66 (0) 2 612 6000 | F +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

บทท่ี 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 5:  

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  

คือการบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้  เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของ
ยุ ทธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว  กา รด า เ นิ นกา รภาย ใต้ ยุ ท ธศ าสตร์ นี้ ป ร ะกอบด้ ว ยกา รยกร ะดั บ  
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ  
(2) การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ (3) การให้ข้อมูล (4) การรับฟังความคิดเห็น (5) ศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ และ (6) โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล โดยสรุปแผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์
นี้ได้ดังภาพที่ 133 

 

ทั้งนี้ ความท้าทายส าคัญของการด าเนินการเพ่ือการบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
รัฐบาลดิจิทัลนั้นอยู่ที่การต้องจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล รวมทั้งการรองรับข้อบทกฎหมาย การที่ระดับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานรัฐไม่เท่ากัน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างให้เหมาะสม 
และครอบคลุมทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องค านึงถึงแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงาน และข้อจ ากัด 
ด้านงบประมาณในการเพิ่มขีดความสามารถหรือทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

 

โดยหนึ่ งในการแก้ไขหลัก ได้แก่  การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการกลาง 
ในแต่ละด้าน การปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ืออ านวยต่อการยกระดับรัฐบาลดิจิทัล การจัดตั้งหน่วยงาน
กลางในการจัดสรรและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลาง เพ่ือบูรณาการและแบ่งปันการใช้งานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และการก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องให้ความส าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถหรือ
ทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งคาดหมายว่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการท างานและ 
การให้บริการของภาครัฐ และเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
และหน่วยงานรัฐโดยรวม 
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ภาพที่ 133 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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ภาพที่ 133 แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ) 

 

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

โครงสร้างพ้ืนฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
3) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
4) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) กรมบัญชีกลาง

โครงการ Thailand 
Digital Government 
Academy

การก าหนดทักษะเชงิดิจทิลัที่จ าเป นส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ 

การยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลของข้าราชการทุกหน่วยงานและทุกระดับ

การพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมลูเชือ่มโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มคีวามตอ้งการ

การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มคีวามตอ้งการ 

โครงการ Government IoT Network

โครงการ Data Center Modernization (พัฒนาระบบ Data Center ของภาครัฐให้มีการใชง้านอย่างมีประสิทธิภาพ)

โครงการ Government Shared  Services (โครงการการจดัการรวม ือ้
 อ ต์แวร์และโ ลูชันจากเอกชน)

โครงการ Government Data Analytics Center
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ 

ด้านการบรูณาการข้อมลูภาครัฐ 
 
การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบกลาง

โดยใช้เลข 13 หลัก เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง รวมทั้งมีมาตรการ
ในการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  



 

 

 

 293 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) | T +66 (0) 2 612 6000 | F +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

8.1 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
 
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐถือเป็นรากฐานส าคัญ อันจะน าไปสู่การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐ

ในทุกๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น ด้านการลงทุน การบูรณาการข้อมูลภาครัฐจะท าให้สามารถลดการใช้ส าเนา
เอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว ขณะเดียวกันภาครัฐก็ยังสามารถให้บริการนักลงทุนได้แบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร ณ จุดเดียว เป็นต้น โดยท้ายที่สุดการบูรณาการข้อมูลภาครั ฐจะน าไปสู่งานบริการที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน เนื่องจากภาครัฐสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารประเทศ ส่งผลท าให้
ผู้รับบริการ (ภาคธุรกิจและประชาชน) ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และตรงกับความต้องการ 

 

ทั้งนี้ อุปสรรคและความท้าทายที่ภาครัฐต้องประสบในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ 

 

 ข้อมูลมีปริมาณมากและยังมีความหลากหลายและซับซ้อน  
 ข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงานที่มีมาตรฐานแตกต่างกันออกไปท าให้เป็น

การยากต่อการเชื่อมโยงข้อมูล  
 กฎระเบียบที่จ ากัดการบูรณาการข้อมูลในเชิงปฏิบัติที่ต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือสนับสนุน

ให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 

ภาพที่ 134 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

  

ข้อมูลปริมาณมากที่หลากหลายและ ับ ้อน

ถูกจัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงานที่มีมาตรฐานต่างกัน ท าให้ยากต่อการเชื่อมโยงข้อมูล

มีก ระเบียบที่จ ากัดการบูรณาการข้อมูลในเชิงปฏิบัติ ที่ต้องได้รับการแก้ไข

ผู้รับบริการ
นิติบุคคล
~ 3 ล้านองค์กร

บุคคลธรรมดา
~ 63 ล้านคน

ชาวต่างชาติ
~ 28 ล้านคน

เสียชีวิต

กระทรวง
ศ กษาธิการ

กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวง
คมนาคม

กระทรวง
แรงงาน

กระทรวง 
มหาดไทย

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวมทั้งสิ้น 20 กระทรวง 
146 กรม และมากกว่า 
~6,000 งานบริการ

กระทรวง
พัฒนาสังคม 

กระทรวง
การคลัง

ล าดับ
ประสบการณ์ ก าเนิด

การศ กษา

อาชีพ

ครอบครัว

ทรัพย์สิน คดีความ

สุขภาพ

ก หมายหรือ 
ก ระเบียบ

ตัวอย่างกฎหมาย

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

พระราชก ษ ีกาก าหนด
หลักเกณ ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

… และอื่นๆก หมายประมวล
รัษ ากร (มาตรา 10 )
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ส าหรับหน่วยงานหลักผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรมบัญชีกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมการปกครอง กรมประมง เป็นต้น 

 

 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) – เป็นองค์การมหาชนของประเทศ
ไทย ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จัดตั้งขึ้นในปี 2554 เพ่ือเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงให้บริการด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ 
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) – เป็นองค์การมหาชน
ของประเทศไทยภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน 
การมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ 

 
ภาพที่ 135 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

 

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รส

 าคั
ญ

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รอ

ื่น 
หน

่วย
งา

นห
ลัก

(อ
าท

)ิ
หน

่วย
งา

นส
นับ

สน
นุ

(อ
าท

)ิ

บริการด้านการบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐในปัจจุบัน

35 หน่วยงานมีข้อมูลเชื่อมโยงกัน 
อาทิ 

Border Pass
การเช็คประวัติบุคคลที่มีหมายจับ

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
(กรมบัญชีกลาง)

การจ่ายเบี้ยค่านมเด็กแรกเกิด
(กรมบัญชีกลาง)

การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร 
(กรมส่งเสริมการเกษตร)

ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ า
(กรมประมง)

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

นิติบุคคล

ชาวต่างชาติ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมการปกครอง

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กรมที่ดิน

กรมสรรพากร

กรมบัญชีกลาง

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐของประเทศผู้น าของ
โลกในกรณีที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าหลายประเทศได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบ
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐในขั้นตอนหลักหรือครอบคลุมทุกขั้นตอน และมีการพัฒนาจากเพียง
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยส าเนาเอกสาร (Citizens as Data Sharing Agents) ไปสู่ระบบบูรณาการข้อมูล
แบบหน่วยงานต่อหน่วยงาน (Agency-to-Agency Data Integration) และไปสู่ระบบบูรณาการข้อมูล
ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (Central Data Sharing Platform) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบบูรณาการข้อมูลแบบหน่วยงานต่อหน่วยงาน ได้แก่ มาเลเซีย 
โดยรั ฐบาลมาเล เซี ย ได้มี ก ารจั ดท ากรอบแนวคิด  MyGIF (Malaysian Government 
Interoperability Framework) ขึ้น เพ่ือใช้ศึกษาวิธีการ และกรอบแนวทางในการบูรณาการ
ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล และข้อมูลที่ใช้ก ากับและอธิบายข้อมูลหลัก 
(Meta Data) ก่อนน าไปปรับใช้กับการบูรณาการข้อมูลภาครัฐของตน 
 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง ได้แก่ นอร์เวย์ 
สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ 

 

 ระบบ Altinn ของประเทศนอร์เวย์ – เป็นระบบบูรณาการข้อมูลบุคคลและข้อมูล 
นิติบุคคล โดยรองรับการท าธุรกรรมออนไลน์กว่า 1 200 งานบริการ ของ 41 หน่วยงาน
ภาครัฐ 

 ระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศสิงคโปร์ – เป็นการจัดท าระบบกลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีฐานข้อมูลหลักที่เก็บข้อมูลส าคัญ โดยมีชนิดข้อมูลหลัก 
คือ ข้อมูลด้านประชาชน ข้อมูลด้านธุรกิจองค์กร ข้อมูลด้านยานพาหนะ และข้อมูลเชิง
พ้ืนที ่

 ระบบ GIDC (Government Integrated Data Center) ของประเทศเกาหลีใต้ – 
เป็นระบบศูนย์ข้อมูลรวมส าหรับการเข้าถึงข้อมูลระหว่าง G2G G2C และ G2B 
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ภาพที่ 136 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

 
 

ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการยกระดับการบูรณาการข้อมูลให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยภาพที่ 137 
แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบูรณาการข้อมูล ซึ่งมีเป้าประสงค์ 
คือ การพลิกโ มงานบริการภาครัฐในทุก  ด้าน น าไปสู่งานบริการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแบ่ง
ระดับการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1 : การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยส าเนา
เอกสาร ระดับการพัฒนาที่  2 : การบูรณาการข้อมูลแบบหน่วยงานต่อหน่วยงาน และระดับ 
การพัฒนาที่ 3: การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยส าเนาเอกสาร 
 

ในระดับแรกสุดเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยส าเนาเอกสาร โดยอาศัยประชาชนเป็น  
ผู้น าส่งเอกสาร เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลแบบหน่วยงานต่อหน่วยงาน  
 

ในระดับการพัฒนาที่สองเป็นการบูรณาการข้อมูลแบบหน่วยงานต่อหน่วยงานโดยท าบันทึก
ข้อตกลง และท าการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนหากต้องการ
ขยายผลให้ครอบคลุมในวงกว้าง 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง 
 

ในระดับที่สามเป็นการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง เพ่ือให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง และมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและ  
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

บูรณาการข้อมูล
ผ่านระบบ

เชื่อมโยงข้อมูลกลาง

บูรณาการข้อมูลแบบ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน

นอร์เวย์:
ระบบ Altinn บูรณาการข้อมูลบุคคลและข้อมูลนิติบุคคล เพ่ือรองรับการท าธุรกรรมออนไลน์กว่า 1 200 
งานบริการ ของ 41 หน่วยงานภาครัฐ

สิงคโปร์: 
มีระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีฐานข้อมูลหลักที่เก็บข้อมูลส าคัญ โดยมีชนิดข้อมูลหลักคือ 
ข้อมูลด้านประชาชน ข้อมูลด้านธุรกิจองค์กร ข้อมูลด้านยานพาหนะ และข้อมูลเชิงพ้ืนที่

มาเลเ ีย: 
มีการจัดท า MyGIF (Malaysian Government Interoperability Framework) ซึ่งศึกษาวิธีการ และกรอบ
แนวทางในการบูรณาการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล และข้อมูลที่ใช้ก ากับและอธิบาย
ข้อมูลหลัก (Meta Data)

เกาหลีใต้: 
พัฒนาระบบ GIDC (Government Integrated Data Center) เพ่ือใช้เข้าถึงข้อมูลระหว่าง G2G, G2C, 
และ G2B

แลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้วยส าเนาเอกสาร
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ภาพที่ 137 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

 

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
(Data Integration)

ความปลอดภัยของข้อมูล 
(Data Security)

การก ากับดูแลข้อมูล
(Data Management)

 มีระบบเชื่อมโยงขอ้มลูกลาง (Data Sharing 
Platform)  

 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางใชเ้ลขบุคคล 13 หลัก 
หรือเลขนิติบุคคล เป็นดัชนีในการเชื่อมโยงข้อมลู 
ได้ทุกประเภทและทุกชุดข้อมูลเพื่อยกระดับงาน
บริการ (Single View of Customer and 
Business for Government Service 
Transformation)

 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางมรีายการข้อมลู และ
บริการท้ังหมดที่สามารถเรียกใช้งานจากระบบ 
สามารถสร้าง แก้ไข เรียกดูรายการได้ 
(Data and Service Directory)

 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางสามารถเช่ือมโยงข้อมูล
แบบ real-time เพื่อรองรับงานบริการภาครัฐ
และแบบ Batch เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลเพื่อ
ผู้บริหาร

 หน่วยงานสามารถลงทะเบียนเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลกลาง และมีการพิจารณาอนุมัติผ่านระบบเช่ือมโยงขอ้มูล
กลาง (Service Provider / Consumer Registration)

 ผู้ใช้ข้อมูลสามารถส่งค าร้องเพื่อขอใช้ขอ้มลู และค าร้องถูกส่งไป
ยังหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเพื่อพจิารณาอนุมัติผ่านระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลกลาง (Service Permission Request) 

 มีการยืนยันตัวตนของผู้เรียกใชข้้อมลูเมื่อมกีารส่งค าร้องขอใช้
ข้อมูลผ่านระบบกลาง (System User and Data Request 
User Authentication) 

 มีการจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการเพื่อเรียกใช้ขอ้มลู และการ
เข้าถึงข้อมูลตามระดับการก าหนดสิทธิ์เมื่อมีการเชือ่มโยงผ่าน
ระบบกลาง สามารถบริหารจัดการสิทธิ์ได้ (Service & Data 
Authorization)

 สามารถบันทึกประวัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบกลาง
เพื่อการตรวจสอบ (Transaction Tracking & Audit)

 มีการก ากับและบริหารจัดการข้อมลูหลักที่ต้อง
เช่ือมโยงเพื่อยกระดับงานบริการ (Data 
Governance) 

 Master Data Definition
 Data Policy
 Data Definition Change Management

 มีการก ากับและบริหารจัดการคุณภาพของ
ข้อมูล (Data Quality Management)

 Data Quality KPI Definition
 Data Quality Monitoring & Cleansing)

 มีการเชื่อมโยงขอ้มลูแบบ Online หรือแบบ 
Batch ระหว่างหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลง

 มีการยืนยันตัวตน จ ากัดสิทธิ์ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

 มีการบันทึกประวตัิการแลกเปลี่ยนข้อมลูเพื่อตรวจสอบ

 มีการบริหารจัดการข้อมูลและคุณภาพข้อมูล
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเมื่อมีการท าบนัทึก
ข้อตกลง

 แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ส าเนาเอกสาร  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่รัฐ  ยังไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลและคุณภาพ
ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูล

ด้วยส าเนาเอกสาร

บูรณาการข้อมูลแบบ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน

บูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

เป าประสงค:์ การพลิกโ มงานบริการภาครัฐในทุก ด้าน น าไปสู่งานบริการทีม่ีประสิทธิภาพ
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โดยเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหาร
จัดการด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ 
(Flagship Projects) ด้วยกัน 4 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการการบูรณาการข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่บูรณาการข้อมูลบุคคลแบบ  
ครบวงจร (Single View of Citizen) จากทุกหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลการศึกษาและ
การจ้างงาน เป็นต้น โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (น าโดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ  
กรมการปกครอง) หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม เป็นต้น  
ซึ่งคาดว่าจะขยายการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ มากขึ้นภายในปี 2560 

 

2) โครงการก หมายรัฐบาลดิจิทัล (E-Government Act) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการออกกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือสร้างกลไกทางกฎหมายเพ่ือผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมโยง การท างาน และบูรณาการข้อมูลภายใต้
เครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดเป็น Connected Government โดยหน่วยงานหลัก 
ที่เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการนี้ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะต้องเร่งศึกษาขอบเขตของกฎหมาย และสร้าง
มาตรฐานในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 

 

3) โครงการระบบบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล (ระบบ Biz Portal) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่บูรณาการข้อมูลนิติบุคคลแบบ
ครบวงจร (Single View of Business) จากทุกหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลใบอนุญาต 
เป็นต้น  โดยใช้ เลข 13 หลัก เป็นดัชนี ในการ เชื่ อมโยงข้อมูล  โดยหน่ วยงานผู้ รั บผิดชอบ 
การด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) ซึ่ งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินการ  
ออกเลขนิติบุคคลและการเชื่อมโยงข้อมูลกลางจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในปี 2561  

 

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล (Smart 
Service) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือยกระดับและเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากการบูรณาการฐานข้อมูล เช่น ลดการขอส าเนา
เอกสารหรือข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว หรือลดขั้นตอนโดยให้ระบบประมวลผลโดยอัตโนมัติ อาทิ เช่น  
ตรวจอาชาญกรรมโดยอัตโนมัติ 
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ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะต้องด าเนินการ 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และจัดท า Shared Linkage Service ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 
จากนั้นจึงยกระดับบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว และให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบ ภายในปี 2561 
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ภาพที่ 138 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การบูรณาการข้อมูลประชาชน (Citizen Data 
Integration)

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่บูรณาการข้อมูลบุคคลแบบครบวงจร (Single View of Citizen) จากทุกหน่วยงาน เช่น 
ข้อมูลทะเบียนราษฎร ์ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน เป็นต้น โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเชื่อมโยงข้อมลู

1) กระทรวงมหาดไทย (น าโดยส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และกรมการปกครอง)

2) หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ ส านักงาน
ประกันสังคม เป็นต้น

ก หมายรัฐบาลดิจิทัล (E-Government Act) การสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารฐับาลอิเล็กทรอนกิส์ที่มกีารเชือ่มโยง การท างาน และบูรณาการ
ข้อมูลภายใต้เครือขา่ยโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเกดิเป็น Connected Government 

1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) ส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ระบบบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล 
(ระบบ Biz Portal)

จัดท าระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่บูรณาการข้อมูลนิตบุิคคลแบบครบวงจร (Single View of Business) จากทุกหน่วยงาน
เช่น ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลใบอนุญาต เป็นต้น โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเชื่อมโยงข้อมลู

1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3) ส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

บริการ Smart Service เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยใชป้ระโยชนจ์ากการบูรณาการฐานขอ้มลู เช่น ลดการขอส าเนาเอกสารหรือขอ้มูลที่
ภาครัฐมีอยู่แล้ว หรือลดขั้นตอนโดยให้ระบบประมวลผลโดยอัตโนมตั ิอาทิเช่น ตรวจอาชาญกรรมโดยอตัโนมัติ

1) ส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

การบูรณาการข้อมูลประชาชน 

(Citizen Data Integration)

ระบบบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล (ระบบ Biz Portal)

บริการ Smart Service

ขยายการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้ครอบคลุม
หน่วยงานต่าง  มากข ้น

การออกเลขนิติบุคคลและการเช่ือมโยงข้อมูลกลางจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
และจัดท า Shared Linkage Service  

ก หมายรัฐบาลดิจิทัล (E-Government Act)

ศ กษาขอบเขตของก หมาย และสร้างมาตรฐานในการพฒันา
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน 

การยกระดับบริการเบด็เสร็จที่จุดเดยีว 
และให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบ
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ 
ด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ 

 
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบริการผ่านช่องทางกายภาพ โดยใช้ Smart 

Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Single Electronic User Account) โดยสามารถใช้  
1 บัญชีต่อผู้รับบริการ 1 ราย และสามารถใช้บัญชีดังกล่าวกับทุกบริการและทุกหน่วยงาน  
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8.2 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิ 

 
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการจ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล 

และส่งผลให้ต้องการการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไป ประเภทของ
ผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ประชาชน นิติบุคคล และหน่วยงานภาครัฐ 
โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่จะใช้ประเภทของข้อมูล และมีความต้องการระดับความปลอดภัย 
ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 

 กลุ่มประชาชน เป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะรับทราบถึงสิทธิและใช้สิทธิที่ควรได้รับ ต้องการ
ป้องกันและปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับ รวมถึงต้องการที่จะป้องกันการถูกปลอมแปลง
สิทธิ 

 กลุ่มนิติบุคคล เป็นกลุ่มที่ต้องการให้สิทธิแก่บุคคลที่เป็นตัวแทนสามารถท าธุรกรรม 
ในนามของบริษัท ท าให้ต้องมีการก าหนดสิทธิในระดับต่างๆ ตามอ านาจที่แต่ละตัวแทน
ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังต้องการที่จะบริหารจัดการสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากร และต้องการที่จะป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับไม่ให้ถูกเผยแพร่ และป้องกัน 
การถูกปลอมแปลงสิทธิ 

 หน่วยงานภาครัฐ เป็นกลุ่มที่ต้องการลดความผิดพลาดของการให้บริการ ต้องการรักษา
และเพ่ิมความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ และต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างานโดยลดจ านวนเอกสารและระยะเวลาในการท างาน 

 

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิมีความท้าทายที่จะต้องการรักษาสมดุลระหว่าง
การรักษาความความปลอดภัยของสิทธิ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และประสิทธิภาพ 
การท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิที่ดี และยังต้อง
ประสบอุปสรรคและความท้าทายในประเด็นต่างๆ อันได้แก่ 

 

 ด้านการรักษาความปลอดภัย – ความท้าทายหลักเกิดจากการมีข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน
จ านวนมากและหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นผลจากความยากในการตรวจสอบการปลอม
แปลงข้อมูลหรือเอกสาร และความต้องการระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกันของ
ผู้ใช้บริการ 

 ด้านการอ านวยความสะดวกและประสิทธิภาพการท างาน – ความท้าทายหลักเกิดจาก
ความต้องการเอกสารเพ่ือใช้ตรวจสอบที่เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงขั้นตอนในการยืนยัน และ
พิสูจน์ตัวตนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากส าหรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และ
ลดการอ านวยความสะดวกหรือประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐลง  
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ภาพที่ 139 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
ด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ 

 
 
ส าหรับหน่วยงานหลักผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการยืนยันตัวตนและ

บริหารจัดการสิทธิ นอกเหนือจากส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ยังรวมถึง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการไทย 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ บริหารสินทรัพย์ของ 
ภาคราชการอย่างเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่าเน้นการบริหารงานแบบบูรณาการและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกัน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และสร้างความพร้อมของ
ระบบราชการไทยสู่ความเป็นสากล เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีความพร้อมต่อ 
การปฏิบัติภารกิจ  

อ านวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย

ความท้าทายหลัก...

ผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐแต่ละกลุ่ม ต้องการระดับความ
ปลอดภัยที่แตกต่างกัน
ข้อมูลของบริการภาครัฐแต่ละประเภท ต้องการ
ระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกัน

มีข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนจ านวนมากและหลากหลาย

ตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารได้ยาก

มีความต้องการระดับความปลอดภัยแตกต่างกัน

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน

สิทธิ์ในประกันสุขภาพ

ที่อยู่

ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล

เนื่องจากใช้ส าเนาเอกสารเป็นหลักฐานประกอบการ
แสดงยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ์

ความท้าทายหลัก...
ยิ่งต้องการความปลอดภัยมาก ยิ่งต้องใช้เอกสารจ านวนมาก

ยิ่งต้องการความปลอดภัยมาก ยิ่งต้องมีหลายข้ันตอนในการยืนยัน
และพิสูจน์ตัวตน

1. ระบุตัวตน 
แจ้ง ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว

2. พิสูจน์ตัวตน 
แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคล
ที่ควรได้รับสิทธิจริง

3. ก าหนดสิทธิ 
รับสิทธิในการรับบริการ

บัตรประชาชน

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

บัตรประกันสุขภาพ

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม

ทะเบียนบ้าน
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ภาพที่ 140 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐ 
ด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิของ

ประเทศผู้น าของโลกในกรณีที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าหลายประเทศได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในระบบการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิในขั้นตอนหลักหรือครอบคลุมทุกขั้นตอน และ  
มีการพัฒนาจากเพียงการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ เอกสาร ( Paper Based 
Authentication & Authorization) ไปสู่การยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card 
หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card & Electronic User Account for Authentication) 
และไปสู่การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ หรือผ่านบัญชีผู้ ใช้
อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ ก ล า ง  ( Biometrics & Single Electronic User Account for Authentication)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฟินแลนด์ และบังคลาเทศ 

 

 ระบบ E-ID Card ของประเทศ  นแลนด์ – ระบบที่สามารถใช้ E-ID Card ในการยืนยัน
ตัวตนเพื่อเข้ารับบริการด้านต่างๆ เช่น ภาษี ประกันสังคม และประกันสุขภาพ ซึ่งบัตรนี้
จ าเป็นต้องใช้ PIN ในการพิสูจน์ตัวตน 
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บริการด้านการยืนยันตัวตน
และการบริหารจัดการสิทธิในปัจจุบัน

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมการปกครอง

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

นิติบุคคล

การเชื่อมโยงข้อมูลด้านบุคคลหรือใช้ประโยชน์
จากบัตร Smart Card ผ่านเครื่องมือของ สรอ.  

จ านวน 8 ระบบ

ระบบบริการรับค าร้องขอติดต้ังประปาใหม่ 
(การประปานครหลวง)

ระบบติดตามเร่ืองร้องคัดค้านการเลือกต้ัง 
(ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง)

ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางทีเ่กี่ยวข้อง
ในการท านิติกรรมกับ อย. 

(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ระบบบริการ Fisheries Single Window 
(กรมประมง)

ระบบให้ความเห็นชอบ (บุคคลในตลาดหุ้น) 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์)

ระบบสารสนเทศการแพทย์ ุกเ ิน 
(สถาบันการแพทย ุ์กเ ิน)

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(ศาลาว่าการเมืองพัทยา)

ระบบตรวจสอบข้อมูลไว้สืบพยาน 
(ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
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 ระบบการยืนยันตัวตนของประเทศบังคลาเทศ – ระบบที่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ
ต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการยืนยันตัวตนแยกกันระหว่างแต่ละบริการ 

 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ 
หรือผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลาง ได้แก่ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และอินเดีย 

 

 ระบบ SingPass และ CorpPass ของประเทศสิงคโปร์ – ระบบการยืนยันตัวตนแบบ 
Single Electronic Users และ Single Sign-On ส าหรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ
ต่างๆ ใช้เลขประจ าตัวประชาชนเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้งาน 

 ระบบ Gov.UK Verify ของสหราชอาณาจักร – ระบบการยืนยันตัวตนผ่านระบบ
กลางของรัฐ ยืนยันด้วยการถามค าถามข้อมูลส่วนตัวในการลงทะเบียนบัญชีกลาง 

 ระบบ Aadhaar ของประเทศอินเดีย – ระบบรองรับการสแกนลายนิ้วมือ และ 
การสแกนม่านตาในการยืนยันตัวตนเมื่อมาขอรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ 

 
ภาพที่ 141 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ  

จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจร โดยภาพที่  142 แสดงกรอบแนวคิดที่ เหมาะสมเพ่ือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ด้านการยืนยันตันตนและบริหารจัดการสิทธิ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือ การรักษาสมดุลระหว่าง 
การรักษาของสิทธิ และการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

  

สหราชอาณาจักร: ระบบ Gov.UK Verify 
ระบบการยืนยันตัวตนผ่านระบบกลางของรัฐ ยืนยันด้วยการถามค าถามข้อมูลส่วนตัวในการลงทะเบียน
บัญชีกลาง

สิงคโปร์: ระบบ SingPass และ CorpPass 
ระบบการยืนยันตัวตนแบบ Single Electronic Users และ Single Sign-On ส าหรับบริการออนไลน์ของ
ภาครัฐต่างๆ ใช้เลขประจ าตัวประชาชนเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

อินเดีย: ระบบ Aadhaar
รองรับการสแกนลายนิ้วมือ และการสแกนม่านตาในการยืนยันตัวตนเมื่อมาขอรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ

บังคลาเทศ:
สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการยืนยันตัวตนแยกกันระหว่างแต่ละบริการ

  นแลนด์: E-ID Card
สามารถใช้ E-ID Card ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับบริการด้านต่างๆ เช่น ภาษี ประกันสังคม และประกันสุขภาพ 
ซึ่งบัตรนี้จ าเป็นต้องใช้ PIN ในการพิสูจน์ตัวตน

ยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิโดยใช้ลักษณะ
ทางชีวภาพ หรือผ่านบัญชี

อิเล็กทรอนิกส์กลาง

ยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิโดยใช้ Smart 

Card หรือผ่านบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์

ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิโดยใช้เอกสาร
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับ อันได้แก่  
ระดับการพัฒนาที่ 1: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้เอกสาร ระดับการพัฒนาที่ 2 :  
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และระดับ 
การพัฒนาที่ 3: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ หรือผ่านบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์กลาง 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใช้เอกสาร  
 

ระดับแรกสุดเป็นการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใช้เอกสาร ตัวอย่างเช่น ส าเนา
บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรถือครองสิทธิ เป็นต้น 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card 
หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์  

 

ในระดับการพัฒนาที่สอง มีการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับ
บริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic User Account) เมื่อท า
ธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้ 1 account ต่อบริการภาครัฐ 1 ประเภท  

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ลักษณะทาง
ชีวภาพ หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง 

 

การพัฒนาในระดับที่สาม มีการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ 
หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง โดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ (Biometrics) เช่น ลายนิ้วมือ  
ในการยืนยันตัวตนบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้
อิ เล็กทรอนิกส์กลาง (Single Electronic User Account) เมื่อท าธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้ 1 account ได้กับทุกบริการ 
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ภาพที่ 142 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

บริการที่ส านักงาน บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 สามารถแสดงและยืนยันตัวตนโดยใช้ลายน้ิวมือของผู้รับบริการและ/หรือ
เจ้าหน้าที่

 สามารถใช้วิธีการยืนยันตัวตนที่มีความแข็งแกร่งแตกต่างกันตามระดับ
ความส าคัญของข้อมูล เช่น ใช้ลายน้ิวมือหากท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส าคัญและ ใช้ Smart Card ส าหรับธุรกรรมอื่นๆ (Fingerprint scan for 
transactions with sensitive data) 

 มีบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ 1 บัญชีต่อ 1 เลขบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อใช้ในการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทุกประเภท (Single User for all Government 
e-services)

 สามารถลงทะเบียน บันทึกและแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลางได้ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล พาสเวิร์ด (User Registration & Account Management)

 สามารถบริหารจัดการรายช่ือตัวแทนและอ านาจของตัวแทนในการท าธุรกรรมในนาม
นิติบุคคล และสามารถบริหารจัดการสิทธิเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร (Corporate 
Account Management)

 สามารถใช้วิธีการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแข็งแกร่งแตกต่างกันตาม
ระดับความส าคัญของข้อมูล เช่น ใช้ SMS OTP หรือ Token หากท าธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส าคัญ (2-FA for transactions with sensitive data)

 กรณีนิติบุคคล สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างทะเบียนบุคคลและทะเบียนนิติบุคคลเพื่อตรวจสอบอ านาจในการท าธุรกรรมในนามนิติบุคคลได้
 สามารถจ ากัดสิทธิในการท าธุรกรรมหรือการเข้าถึงข้อมูลได้ตามที่ก าหนด  และสามารถแจ้งเตือนเม่ือมีการแสดงตนเพื่อท าธุรกรรมภาครัฐ

 สามารถแสดงและยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน (Smart Card Reader) 
ของผู้รับบริการและ/หรือบัตรเจ้าหน้าที่

 สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของการยืนยันตัวตนโดยใช้ PIN หากท าธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส าคัญ

 มีบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์หลายบัญชีต่อ 1 เลขบัตรประชาชน  ซึ่งแตกต่างกันตาม
ประเภทของธุรกรรม

 สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หากท าธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส าคัญ
(2-FA for transactions with sensitive data)

 สามารถจ ากัดสิทธิในการท าธุรกรรมหรือการเข้าถึงข้อมูลได้ตามที่ก าหนด

 สามารถแสดงและยืนยันตัวตนโดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน และ/หรือ 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ
โดยใช้เอกสาร

ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ
โดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชี

อิเล็กทรอนิกส์

ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ
โดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ หรือผ่าน

บัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลาง

เป าประสงค์: การรักษาสมดลุระหว่างการรักษาของสิทธิ และการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ



 

 

 

 309 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) | T +66 (0) 2 612 6000 | F +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในด้านการยืนยัน
ตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship 
Projects) ด้วยกัน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

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

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบกลางส าหรับยืนยันตัวตนเพ่ือใช้ในการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทุกประเภท (Government e-Services) โดยใช้บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ 1 บัญชี
ต่อ 1 เลขบุคคลหรือนิติบุคคล โดยสามารถแบ่งบัญชีผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
คือ 1) Government ID 2) E-Citizen 2) และ 3) E-Business  

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) กรมการปกครอง และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งคาดหมายว่า
จะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยจะสามารถด าเนินการพัฒนาระบบ
กลางส าหรับยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 และเริ่มใช้งานและขยายผลการใช้งานระบบให้
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในปี 2562 

 

2) โครงการขยายการใช้งานบัตร Smart Card  
 

โครงการดังกล่าวเป็นการขยายการใช้งานของบัตร Smart Card ในการยืนยันตัวตนเมื่อเข้า
รับบริการผ่านช่องทางกายภาพให้ครอบคลุมงานบริการภาครัฐทุกประเภทของทุกหน่วยงาน เพ่ือลดการ
ใช้ส าเนาเอกสาร และลดขั้นตอนการป้อนข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น หน่วยงานการประปา 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนิน
โครงการขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมงานบริการของทุกหน่วยงานและพัฒนางานบริการอย่าง
ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 
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ภาพที่ 143 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

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

จัดท าระบบกลางส าหรบัยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐทุกประเภท
(Government e-Services) โดยใช้บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ 1 บัญชีต่อ 1 เลขบุคคลหรือ
นิติบุคคล โดยสามารถแบ่งบัญชีผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามวัตถุประสงค์การใช้ได้งาน คือ 
1) Government ID 2) E-Citizen 2) และ 3) E-Business

1) ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)

2) กรมการปกครอง
3) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ

ขยายการใช้งานบัตร Smart Card ขยายการใช้งานของบัตร Smart Card ในการยืนยันตัวตนเมื่อเข้ารับบรกิารผ่านช่องทาง
กายภาพให้ครอบคลุมงานบริการภาครฐัทุกประเภทของทุกหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ส าเนา
เอกสาร และลดขั้นตอนการป้อนข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ เช่น หน่วยงานการประปา

1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

2) ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

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

ขยายการใช้งานบัตร Smart Card 

พัฒนาระบบกลางส าหรับยืนยนัตัวตน
เร่ิมใช้งานและขยายผลการใช้งาน
ระบบให้ครอบคลุมหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง

ขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมงานบริการของทุกหน่วยงาน
และพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ด้านการให้ข้อมูล 
 
การให้ทุกข้อมูลบริการเข้าถึงได้ผ่านจุดเดียว โดยผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  

ความต้องการรายบุคคล และสามารถเลือกดูข้อมูลตามล าดับประสบการณ์หรือตามประเภทงานบริการ 
รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานบริการเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว  
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8.3 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการให้ข้อมูล 
 
ในปัจจุบัน การให้ข้อมูลงานบริการภาครัฐมีความซับซ้อนสูง เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจ านวน

มากขึ้น ช่องทางการให้บริการมีหลายช่องทาง ทั้งช่องทางกายภาพ ช่องทางสายด่วน และช่องทาง
ออนไลน์ ชนิดของข้อมูลมีหลากหลายชนิด เช่น ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ข้อมูลการขออนุมัติ อนุญาต 
ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลยังมีมากกว่า 20 กระทรวง 
ซ่ึงมีมาตรฐานของการจัดเก็บและประเภท ชนิดของข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละหน่วยงาน 

 

ดังนั้น อุปสรรคและความท้าทายที่ภาครัฐต้องประสบและเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลของ
ภาครัฐ จึงได้แก่ 

 

 ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งท าให้ต้องหาข้อมูลจากหลายแหล่ง 
 ไม่มีการจัดระเบียบข้อมูลท าให้ยากต่อการค้นหา 
 ผู้รับบริการเสียสิทธิ์ในการรับบริการภาครัฐอ่ืนๆ เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลหรือได้รับ 

ข้อมูลที่ผิด 
 ข้อมูลที่พบอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจยากและไม่สอดคล้องกับแหล่งอ่ืนๆ 
 ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถรับบริการภาครัฐได้ 
 

ภาพที่ 144 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการให้ข้อมูล 

 
  

ค้นหาข้อมูล
(Search)

เข้าถ งข้อมูล
(Discover)

ใช้ข้อมูลเพื่อรับบริการ
(Use)

ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง

ไม่มีการจัดระเบียบข้อมูล
ท าให้ยากต่อการค้นหา

ข้อมูลที่พบอยู่ในรูปแบบที่
เข้าใจยากและไม่สอดคล้อง
กับแหล่งอื่น 

ข้อมูลที่ได้รับไม่ถกูตอ้งหรือ
ไม่เป นปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถ
รับบริการภาครัฐได้

ผู้รับบริการเสียสิทธิ ในการรับบริการ
ภาครัฐอื่น  เนื่องจากไม่ทราบ
ข้อมูลหรือได้รับข้อมูลที่ผิด

1

2

4

5

3

ผู้รับบริการภาครัฐ
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ส าหรับหน่วยงานหลักผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการให้ ข้อมูล ได้แก่ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

 
ภาพที่ 145 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการให้ข้อมูล 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการให้ข้อมูลของประเทศผู้น าของโลกในกรณี

ที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าหลายประเทศได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการให้ข้อมูล 
และมีการพัฒนาจากเพียงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยส าเนาเอกสาร  (Physical Channel) ไปสู่ระบบ 
บูรณาการข้อมูลแบบหน่วยงานต่อหน่วยงาน (Electronic Channel) และไปสู่ระบบบูรณาการข้อมูล
ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (Customer Centric Information) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบการให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มาเลเซีย  
โดยรัฐบาลมาเลเซียได้พัฒนาระบบ MyGovernment Portal ของประเทศโดยจัดท าในรูปของ
เว็บไซต์กลางที่ให้บริการด้านข้อมูลโดยได้มีการแบ่งงานบริการตามช่วงชีวิตของผู้ใช้บริการ   
แบ่งตามจ านวนผู้ใช้บริการเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา  

  

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รส

 าค
ัญ

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บร

ิกา
รอ

ื่น 
หน

่วย
งา

นห
ลัก

หน
่วย

งา
นส

นับ
สน

นุ

บริการด้านการให้ข้อมูล
ในปัจจุบัน

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประชาชน นิติบุคคล

ผู้บริหารภาครัฐ

ชาวต่างชาติ/นักท่องเที่ยว

NSO.go.th

NESDB.go.th

ร้องทุกข์    1111

 ุกเ ิน    191  

ต่างชาติ    1155

หางาน    1694
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2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบการให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง ได้แก่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ และสิงคโปร์ 

 

 เว็บไ ต์ EGOV.UK ของสหราชอาณาจักร - เว็บไซต์รวมด้านการให้บริการข้อมูล
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลงานบริการภาครัฐที่ส าคัญและถูกเรียกดูบ่อย รวมถึงปรับให้
ข้อมูลอยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง รวมถึงปรับปรุง
เว็บไซต์ของทุกหน่วยงานให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าใช้บริการ
กว่า 6.8 ล้านคนต่ออาทิตย์ 

 ระบบ Altinn ของประเทศนอร์เวย์ - ระบบ Altinn เพ่ือการบูรณาการด้านข้อมูลและ
ธุรกรรมบริการของ 41 หน่วยงานกว่า 1 200 งานบริการ 

 ระบบ ECitizen ของประเทศสิงคโปร์ – ช่องทางการให้ข้อมูลงานบริการภาครัฐ 
ทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับประชาชน ตั้งแต่ หางาน จ่ายภาษี บัตรประชาชน รวมถึงสามารถ
ท าธุรกรรมส าหรับบางงานบริการได้ทันที 

 ระบบ EnterpriseOne ของประเทศสิงคโปร์ – ช่องทางการให้ข้อมูลบริการภาครัฐ 
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนส าหรับภาคธุรกิจรวมถึงสามารถท าธุรกรรมส าหรับ  
บางงานบริการได้ทันท ี

 
ภาพที่ 146 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการให้ข้อมูล 

 
 
ด้วยเหตุนี้  การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการให้ข้อมูล จึงเป็นปัจจัยส าคัญใน  

การยกระดับการให้ข้อมูลให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยภาพที่ 147 แสดงกรอบแนวคิด 
ที่ เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาระบบการให้ข้อมูล ซึ่ งมี เป้าประสงค์หลัก คือ ผู้ รับบริการทั้งใน 
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถ งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนผ่านจุดเดียว 
  

การให้ทุกข้อมูลงาน
บริการผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป นศูนย์กลาง

การให้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

การให้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางกายภาพ

นอร์เวย:์ ระบบ Altinn
ระบบ Altinn เพื่อการบูรณาการด้านข้อมูล
และธุรกรรมบริการของ 41 หน่วยงานกวา่ 
1 200 งานบริการ

มาเลเ ีย: MyGovernment Portal
เว็บไซต์กลางที่ให้บริการด้านข้อมูลโดยได้มีการแบ่งงานบริการตามช่วงชีวติของผู้ใช้บริการแบ่งตามจ านวน
ผู้ใช้บริการเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

สิงคโปร์: 
ระบบ ECitizen
ช่องทางการให้ข้อมูลงานบริการภาครัฐทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ตั้งแต่ หางาน จ่ายภาษี 
บัตรประชาชน รวมถึงสามารถท าธุรกรรมส าหรับ
บางงานบริการได้ทันที
ระบบ EnterpriseOne
ช่องทางการให้ข้อมูลบริการภาครัฐทุกอย่างที่เก่ียวข้อง
กับการลงทุนส าหรับภาคธรุกิจรวมถึงสามารถท า
ธุรกรรมส าหรับบางงานบริการได้ทันที

สหราชอาณาจักร: เว็บไ ต์ EGOV.UK
เว็บไซต์รวมด้านการให้บริการข้อมูลภาครัฐ 
โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลงานบริการภาครัฐที่ส าคัญ
และถูกเรียกดูบ่อย รวมถึงปรับปรุงให้ข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบและภาษาที่เข้าใจงา่ย เพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าถึง รวมถึงปรับเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานให้มี
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปจัจุบนั มี
ผู้เข้าใช้บริการกว่า 6.8 ล้านคนต่ออาทิตย์
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โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับ อันได้แก่ 
ระดับการพัฒนาที่  1 : การให้ข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ ระดับการพัฒนาที่  2 : การให้ข้อมูล 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระดับการพัฒนาที่ 3 : การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว 
โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การให้ข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ  
 

ระดับแรกสุดเป็นการให้ข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ โดยผู้รับบริการต้องเดินทางไปขอข้อมูล
งานบริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการด้วยตัวเอง 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

ในระดับการพัฒนาที่สอง มีการให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel) 
ผู้รับบริการสามารถขอข้อมูลงานบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากแต่ละหน่วยงานผู้ให้บริการ  
ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานต่างให้ข้อมูลแยกกัน 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป น
ศูนย์กลาง (Customer Centric Information Portal)  

 

การพัฒนาในระดับที่สาม มีการให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง ศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลตามล าดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ 
และประเภทของงานบริการเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ ณ ปัจจุบันได้อย่าง
ครบถ้วนและรวดเร็ว



 
 

 

 317 

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) | T +66 (0) 2 612 6000 | F +66 (0) 2 612 6011-12 

www.ega.or.th | contact@ega.or.th 

ภาพที่ 147 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการให้ข้อมูล 

 

สร้างข้อมูล
(Create Data)

ค้นหาข้อมูล
(Search & Discover)

น าเสนอข้อมูล
(Presentation)

ความเป นลักษณะเ พาะ
(Personalization)

 ข้อมูลงานบริการมีรูปแบบและ
เนื้อหาท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน

 สามารถบริหารจัดการสถานะข้อมูล 
(Content Life Cycle) ตั้งแต่การ 
สร้าง อนุมัติ เผยแพร่ และเลิกใช้งาน

 สามารถบริหารจัดการเวอร์ชั่นของ
ข้อมูล (Version Control)

 สามารถบริหารจัดการสิทธิผู้สร้าง
และผู้เห็นข้อมูล (Data 
Authorization)

 มีศูนย์กลางการให้ข้อมูล
ภาครัฐส าหรับทุกงานบริการ

 สามารถค้นหาตามวงจรชีวิต 
วงจรธุรกิจ หรือล าดับ
ประสบการณ์นักท่องเท่ียว

 สามารถค้นหาตามประเภท
ของงานบริการ 

 สามารถเลือกดูข้อมูล
ท่ีถูกค้นหาบ่อย (Popular 
Search)

 ข้อมูลอยู่ในรูปแบบและภาษา
ท่ีเข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษาราชการ
ท่ีเป็นทางการ 

 สามารถแสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนงานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ (Process 
Workflow)

 มีการเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และให้ความคิดเห็น
ของแต่ละงานบริการ

 สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Log-in 
กลางของภาครัฐ (Single Sign-On)

 สามารถแสดงผลข้อมูลตามความ
ต้องการของผู้ใช้เมื่อมีการ Log-In
(Personalization)

 ระบบสนับสนุนภาษาส าคัญอื่นๆ 
เช่น จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย 

 สามารถบริหารจัดการข้อมูล
ท่ีเผยแพร่แก่ประชาชน

 สามารถหาข้อมูลงานบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงานผู้ให้บริการ

 สามารถค้นหาโดยค าค้นหา
ท่ัวไป (Generic Search)

 ข้อมูลของแต่ละงานบริการอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน

 สามารถดาวน์โหลดข้อมูล รายการ
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ได้

 ระบบสนับสนุนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

 การให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเอกสาร

การให้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางกายภาพ

การให้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

การให้ทุกข้อมูลงานบริการ
ผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการ

เป นศูนย์กลาง

เป าประสงค:์ ผู้รับบริการทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถ งข้อมูลที่ถกูต้องและครบถว้นผ่านจุดเดียว
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหาร
จัดการด้านการให้ข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship 
Projects) ด้วยกัน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล (My Government Portal) 
หรือบริการ Smart Government Kiosk 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูลที่แสดงข้อมูลของประชาชนแบบครบ
วงจร โดยแสดงผลข้อมูลรายบุคคลเมื่อมีการ log in เข้าใช้งานระบบ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล
การศึกษาและการจ้างงาน ฯลฯ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านตู้ให้บริการอเนกประสงค์
ภาครัฐ (Smart Government Kiosk) 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถก าหนดแนวทางการแบ่งปันข้อมูลผ่าน Linkage Center 
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และพัฒนาระบบรวมศูนย์ข้อมูลภายในปี 2561 

 

2) โครงการระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐ (GovChannel) 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นความต้องการ
ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยให้ข้อมูลในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย ตามล าดับประสบการณ์ 
ของผู้ใช้บริการ และมีการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ศูนย์กลาง  
แอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC) เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal) ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ (data.go.th) 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินการขยายและ หรือเ พ่ิมจ านวนช่องทาง  
การให้บริการ GovChannel รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายใน
ปี 2561  
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ภาพที่ 148 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการให้ข้อมูลรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล
(My Government Portal) หรือบริการ Smart 
Government Kiosk

ระบบศูนย์รวมข้อมูลที่แสดงข้อมูลของประชาชนแบบครบวงจร โดยแสดงผลข้อมูลรายบุคคลเมื่อมีการ Log-in 
เข้าใช้งานระบบ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลการศึกษาและการจา้งงาน ฯลฯ และให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ผ่านตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Smart Government Kiosk)

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐ
(GovChannel)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยให้ข้อมูลในรูปแบบ
และภาษาที่เขา้ใจง่าย ตามล าดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ และมีการแสดงความเชื่อมโยงระหวา่ง
กระบวนงานที่เกีย่วเนือ่งกัน เช่น ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC) เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Gov Portal) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

ระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล
(My Government Portal)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐ 
(GovChannel อาทิ Data.go.th, GAC เป นต้น)

ก าหนดแนวทางการแบ่งปัน
ข้อมูลผ่าน Linkage Center 

ขยายและ/หรือเพ่ิมจ านวนชอ่งทางการให้บริการ GovChannel
รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งตอ่เนื่อง

พัฒนาระบบรวมศูนย์ข้อมูล
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ
ด้านการรบั  งความคิดเห็น 

 
การแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยประชาชนสามารถด าเนินการร้องเรียนทุกเรื่องผ่านจุดเดียว และ

การสร้างการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก โดยภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องร้องเรียนจาก  
ทุกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามเข้าใจอุปสรรค 
ปัญหา และความต้องการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สามารถด าเนินการป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงที  
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8.4 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการรับ ังความคิดเห็น 
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐไทยได้พยายามรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่ างกันไป 

ของประชาชนคนไทยกว่า 67 ล้านคนทั่วประเทศ โดยได้จัดตั้งหน่วยงานผู้รับเรื่องร้องเรียนประเภท
ต่างๆ ในช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบกายภาพ สายด่วน และช่องทางออนไลน์  
ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับฟังเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะของประชาชนอยู่  
5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 1111 และ  
ศูนย์ด ารงธรรม 

 

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องประสบอุปสรรคและความท้าทายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ได้แก่ 

 

 ประชาชนมีความคาดหวังจากการให้บริการของภาครัฐที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานการให้บริการของภาคเอกชน 

 การร้องเรียนหลายครั้งมีความซับซ้อนที่ต้องการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 
(Cross Agency) 

 ประชาชนร้องเรียนผ่านหลายช่องทางรวมถึงช่องทางที่ไม่ใช่ของรัฐ เช่น สื่อสังคมต่างๆ 
(Social Media) 

 
ภาพที่ 149 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการรับ ังความคิดเห็น 

 
ที่มา: ข้อมูลดัชนีตัวชี้วัด Open Government ของโครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project) 

  

บริบทที่เปลี่ยนไปและความท้าทายในยุคดิจิทัล
สามารถสรุปออกเป น 3 ข้อ

1. ประชาชนมีความคาดหวังจากการให้บริการของ
ภาครัฐที่สูงข ้นโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
ภาคเอกชน

2. การร้องเรียนหลายครั้งเป็นการร้องเรียนที่ซับซ้อนที่
ต้องการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน (Cross 
Agency)

3. ประชาชนร้องเรียนผ่านหลายช่องทางรวมถึง
ช่องทางท่ีไม่ใช่ของรัฐ อาทิ สื่อสังคมต่างๆ (Social 
Media)

การจัดอันดับสากลด้านการรับ ังและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนชน World Justice Project

ดีที่สุด

แย่ที่สุด

ป 

42
50

68

1%

100%

2013 2014 2015

ประเทศไทยมีอันดับที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 3 ป ที่ผ่านมา

1

100

(-8)

(-18)
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ส าหรับหน่วยงานหลักผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการรับฟังความคิดเห็น 
ได้แก่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของ 
ส านักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการในส านักนายกรัฐมนตรี  
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของ
ส่วนราชการที่กฎหมายก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 
ภาพที่ 150 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการรับ ังความคิดเห็น 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการรับฟังความคิดเห็นของประเทศผู้น าของ

โลกในกรณีที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าหลายประเทศได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบ 
การรับฟังความคิดเห็น และมีการพัฒนาจากเพียงระบบการร้องเรียนด้วยตนเองที่หน่วยงาน (Physical 
Channel) ไปสู่ระบบการร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Complaint Channel) 
และไปสู่ระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก (Proactive Integrated Case 
Management System) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบการร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มาเลเซีย  
โดยรัฐบาลมาเลเซียมีการด าเนินโครงการ Malaysia’s User Expectation Evaluation 
(MUSE) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังในอนาคตของผู้ใช้บริการภาครัฐ ผ่านการ
จัดท าแบบสอบถาม Focus Group และสัมภาษณ์กับประชาชน เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการ  
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บริการด้านการรับ ังความคิดเห็น
ในปัจจุบัน

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

“โดนเอาเปรียบโดยผู้ประกอบการ”  1166
(ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 

“หน่วยงานภาครัฐไม่ปฏิบัติตามก หมาย”  1676
(ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

“ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน”  1377
(ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

“มีเร่ืองร้องทุกข์กับภาครัฐ”  1111
(ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

นิติบุคคล

ผู้บริหารภาครัฐ

ชาวต่างชาติ/นักท่องเที่ยวประชาชน
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2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่ระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ 

 

 โครงการ 311 ของนิวยอร์ก ิตี้ สหรัฐอเมริกา – ระบบรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหา
แบบครบวงจร โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับภาครัฐ
ผ่านเบอร์เดียว ซึ่งปัจจุบันมีการโทรเข้ากว่า 80 000 สายต่อวัน โดยกว่าร้อยละ 85 ของ
เรื่องร้องเรียน ได้รับการแก้ไขทันที นอกจากนั้นยังได้พัฒนาช่องทางออนไลน์ และ 
แอปพลิเคชันมือถือเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการ 

 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาของประเทศออสเตรเลีย – ระบบรับเรื่องร้องเรียน
ทุกชนิดผ่านจุดเดียว โดยภาครัฐจะเป็นคนน าเรื่องส่งต่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแก้ไข
ด้วยตนเอง 

 ระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียนบูรณาการ (Integrated Case Management System) 
ของประเทศสิงคโปร์ – ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่การส่งต่อเรื่อง
ร้องเรียนให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบเมื่อประชาชนร้องเรียนผิดหน่วยงาน จนถึงก าหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันแก้ไข 

 ระบบวิเคราะห์สื่อสังคม (Social Media Analytics) ของประเทศสิงคโปร์ – ระบบ
ค้นหา รวบรวม และวิเคราะห์ความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐจากสื่อสังคม
ต่างๆ (Social Media) เพ่ือเข้าถึงความรู้สึกของประชาชนและตอบสนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ระบบวิเคราะห์เพ่ือระบุเรื่องที่ก าลังจะก่อให้เกิดปัญหา 

 
ภาพที่ 151 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านรับ ังความคิดเห็น 

  
  

ระบบแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนและการ

เข้าถ งความต้องการ
ในเชิงรุก

การร้องเรียนผ่าน
ช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์

การร้องเรียนด้วย
ตนเองที่หน่วยงาน

มาเลเ ีย: โครงการ Malaysia’s User Expectation 
Evaluation (MUSE)
การส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังในอนาคตของ
ผู้ใช้บริการภาครัฐ ผ่านการจัดท าแบบสอบถาม Focus Group 
และสัมภาษณ์กับประชาชน เพื่อน าไปพัฒนาการให้บริการ

นิวยอร์ก ิต้ี: โครงการ 311: 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาแบบครบวงจร 
โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรบับริการใดๆ ก็ตาม
ทีเ่กี่ยวกับภาครัฐผ่านเบอร์เดยีว ซึ่งปัจจุบันมีการโทร
เข้ากว่า 80,000 สายต่อวัน โดยกว่า 85% ของเรื่อง
ร้องเรียน ได้รับการแก้ไขทันที นอกจากน้ันยังได้
พัฒนาช่องทางออนไลน์ และโมบายแอปพลิเคชันเพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการ

ออสเตรเลีย: ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนทุกชนิดผ่านจดุเดียว โดย
ภาครัฐจะเป็นคนน าเรือ่งส่งต่อให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบแก้ไขด้วยตนเอง

สิงคโปร์:
ระบบแก้ไขเร่ืองร้องเรียนบูรณาการ (Integrated 
Case Management System):
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่การ
ส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เมื่อประชาชนร้องเรียนกับผิดหน่วยงาน จนถึงก าหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันแก้ไข
ระบบวิเคราะห์สื่อสังคม (Social Media Analytics):
ระบบค้นหา รวบรวม และวิเคราะห์ความเห็นของ
ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับภาครัฐจากสื่อสังคมต่างๆ 
(Social Media) เพื่อเข้าถึงความรู้สึกของประชาชนและ
ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ระบบ
วิเคราะห์เพ่ือระบุเรื่องท่ีก าลังจะก่อให้เกิดปัญหา
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ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการรับฟังความคิดเห็น จึงเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการยกระดับการับฟังความคิดเห็นให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมระบบแก้ไข
เรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก โดยภาพที่ 152 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสม  
เพ่ือการพัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือ ภาครัฐสามารถเข้าใจความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนได้ถูกต้องและรวดเร็วย่ิงข ้น เพี่อน าไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จากกรอบแนวคิดข้างต้นสามารถแบ่งขั้นตอนการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ
การพัฒนาที่ 1: การร้องเรียนด้วยตนเองที่หน่วยงาน ระดับการพัฒนาที่ 2 : การร้องเรียนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การร้องเรียนด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน  
 

ระดับแรกสุดเป็นการร้องเรียนด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน ซึ่งประชาชนจะต้องเดินทางไปร้องเรียน
กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเอง 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ในระดับการพัฒนาที่สอง มีการร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบผ่านหลายช่องทางรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: ระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถ งความต้องการในเชิงรุก  
 

การพัฒนาในระดับที่สาม มีระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 
ภาครัฐเป็นผู้พยายามเข้าถึงอุปสรรคและความต้องการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง และ
ด าเนินการส่งปัญหาและข้อร้องเรียนที่ได้ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทันที โดยประชาชน
สามารถร้องเรียนเรื่องใดผ่านช่องทางใดก็ได้ (No Wrong Door)  
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ภาพที่ 152 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการรับ ังความคิดเห็น 

 

การรับเรื่องร้องเรียน
(Capture)

การแก้ปัญหา
(Resolve)

การติดตามและแจ้งผล
(Track & Notify)

การท างานเชิงรุก
(Proactivity)

 สามารถร้องเรียนเร่ืองใดผ่านช่องทางใด
ก็ได้

 มีระบบเชื่อมต่อการร้องเรียนกบัเลขบตัร
ประชาชน 13 หลักของผู้ร้องเรียน

 สามารถส่งต่อเร่ืองให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อร่วมกัน
แก้ไข

 มีระบบช่วยระบผุู้รับผิดชอบ
อัตโนมัติตามประเภทเร่ือง
ร้องเรียน

 มีระบบส่งต่อเร่ืองร้องเรียนให้กับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเมื่อ
ประชาชนร้องเรียนผิดหน่วยงาน

 มีการบริหารจัดการเวลาที่ใชใ้น
การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน (Case 
Resolution SLA) พร้อมแจ้งเตือน
หน่วยงานเม่ือใกล้ครบก าหนด

 สามารถแจ้งประชาชนถงึสถานะ
การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
(Citizen Notification)

 ประชาชนสามารถติดตามสถานะของ
ทุกเร่ืองร้องเรียนภาครัฐผ่านระบบ 
(Status Tracking)

 สามารถวิเคราะห์ขอ้มลูจากช่องทางต่างๆ 
รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์เพื่อรับฟังเสียง
สะท้อนที่แท้จริงของประชาชน (Social 
Media Analytics)

 สามารถจัดเก็บและวเิคราะหค์วามพึง
พอใจของการรับบริการภาครัฐ ณ 
จุดบริการ (Online Satisfaction 
Survey)

 มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ภาครัฐแบบบูรณาการ (Citizen 
Complaint Dashboard)

 มีการเก็บข้อมลูเรื่องร้องเรียนส าหรับ
ติดตามการแก้ไข

 สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์

 สามารถบริหารจัดการสถานะ
ของการแก้ไขปญัหาได้

 ประชาชนสามารถติดตามความ
คืบหน้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Online Tracking)

 มีการศึกษาความพงึพอใจการให้บริการ
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิ แบบสอบถาม 
(Satisfaction Survey)

 ร้องเรียนด้วยตนเองที่หน่วยงาน  เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเป็นกรณีไป  ประชาชนติดตามความคืบหนา้เองที่
หน่วยงาน

 ยังไม่มีการศึกษาความพึงพอใจการ
ให้บริการภาครัฐ

การร้องเรียนด้วยตนเอง
ที่หน่วยงาน

การร้องเรียนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบแก้ไขเร่ืองร้องเรียน
และการเข้าถ งความ
ต้องการในเชิงรุก

เป าประสงค์: ภาครัฐสามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งข ้น เพี่อน าไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการรับฟังความคิดเห็น ส าหรับการบูรณาการและ
ยกระดับการรับฟังความคิดเห็นภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ
ด้านรับฟังความคิดเห็น มีจ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการขยายผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ภาครัฐ 1111 ( Integrated Complaint 
Management System) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและการใช้งานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
1111 ให้เป็นระบบกลางที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนทุกประเภทของทุกหน่วยงานได้ ท าให้ผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการและติดตามสถานะข้อร้องเรียนของประชาชนทั้งหมดได้แบบบูรณาการ  
โดยประกอบด้วยการด าเนินการโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนย่อยๆ อาทิ 
โครงการพัฒนาและขยายผลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  โครงการปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องด้วยสื่อใหม่ (Mobile Application) 
เป็นต้น 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องคก์ารมหาชน) ซึ่งคาดหมายว่าจะพัฒนาระบบกลางที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนทุกประเภทของ
ทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2561 

 

2) โครงการระบบวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs 
Analysis) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ความพึงพอใจของการรับบริการ  
ณ จุดบริการ และการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นประชาชนจากช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์  
เพ่ือระบุอุปสรรคความต้องการของประชาชนให้สามารถน าไปแก้ไขในเชิงรุก 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปี 2561 โดยจะ
จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และ หรือ ท าการ cleansing ข้อมูลให้ได้มาตรฐานเดียวกันให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2560 และพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ความพึงพอใจของการรับบริการ ณ จุดบริการ 
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 
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ภาพที่ 153 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการรับ ังความคิดเห็นรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการขยายผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ภาครัฐ 1111 
(Integrated Complaint Management 
System)

ยกระดับประสิทธิภาพและการใช้งานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์1111 ให้เป็นระบบกลางที่สามารถ
เช่ือมโยงเร่ืองร้องเรียนทุกประเภทของทุกหน่วยงานได้ ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการและติดตาม
สถานะข้อร้องเรียนของประชาชนทั้งหมดได้แบบบูรณาการ โดยประกอบด้วยการด าเนินการโครงการพัฒนา
หรือปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนย่อยๆ อาทิ โครงการพัฒนาและขยายผลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขข์อง
รัฐบาล  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมภิาค  
โครงการปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องด้วย
สื่อใหม่ (Mobile Application) เป็นต้น

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

ระบบวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก 
(Proactive Needs Analysis)

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ความพึงพอใจของการรับบริการ ณ จุดบริการ และการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็น
ประชาชนจากชอ่งทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อระบุอุปสรรคความต้องการของประชาชนให้สามารถ
น าไปแก้ไขในเชิงรุก

1) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

โครงการขยายผลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาครัฐ 1111 
(Integrated Complaint Management System)

ระบบวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก 
(Proactive Needs Analysis)

พัฒนาระบบกลางท่ีสามารถเช่ือมโยงเร่ืองร้องเรียน
ทุกประเภทของทุกหน่วยงาน

พัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์
ความพ งพอใจของการรับบริการ ณ 

จุดบริการ 

จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล 
และ/หรือ ท าการ cleansing ข้อมูล

ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ 

ด้านโครงสร้างพื นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
 
การยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการท างานของ

หน่วยงานรัฐผ่านการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานกลาง ที่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความเป็นอัตโนมัติ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของภาครัฐได้มากที่สุด โดยอาศัยการบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐานกลางให้ครอบคลุมทุกการท างานของภาครัฐ  
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8.5 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
 
ประเทศไทยก าลังอยู่ในวาระการปฏิรูปประเทศในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยหนึ่งใน

นโยบายที่มีการมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด าเนินการ คือ การจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมา เพ่ือแทนแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของประเทศที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ ในปี 2557 รัฐบาลได้ริเริ่ม
การวางวาระการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศน์ของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลทั้งระบบ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการบริการให้ครอบคลุมทุกงานบริการกลาง รวมถึงการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลางด้าน ICT ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนระบบงานบริการกลางเพ่ืออ านวยความสะดวก  
แก่ประชาชน 

 

โดยความท้าทายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัลตามวาระ
ปฏิรูปที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้แก่ 

 

 กฎหมายกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยประเทศไทยควร
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอันเป็นกฎหมายที่ส าคัญ และควร
หลีกเลี่ยงหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การจ ากัดเนื้อหา
ทางอินเทอร์เน็ต (Internet Censorship) และการออกข้อบังคับด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

 โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนมีการใช้งานซ้ าซ้อนกัน โดยใช้ 
การบริการโครงสร้างพ้ืนฐานจากผู้ให้บริการเอกชน และใช้บริการจากส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) พร้อมกัน  

 ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่แต่ละหน่วยงานมีการใช้งานข้อมูลที่แตกต่างกัน ตามมิติ
การท างานของหน่วยงานนั้นๆ จึงมีการพัฒนาฐานข้อมูลภายในหน่วยงานเองใน 
แบบแนวดิ่ง (Silo) ท าให้ในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปได้ยาก  

 หน่วยงานภาครัฐยังขาดทักษะในการดูแลเชื่อมโยงข้อมูล และจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม
บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ ให้มีความรู้และความสามารถสูงขึ้น 

 ใบอนุญาต (License) ซอฟต์แวร์การบริการโครงสร้างพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดเล็ก เช่น หน่วยงานระดับท้องถิ่น จะมีภาระค่าใช้จ่ายสูง 
หากต้องซื้อซอฟต์แวร์คลาวด์กับผู้ให้บริการตรง 

 

ส าหรับหน่วยงานหลักผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
รัฐบาลดิจิทัล นอกเหนือจากส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) แล้ว ยังรวมถึงส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
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 ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – เป็นหน่วยงานระดับกรม 
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีบทบาทหน้าที่หลักในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง ที่ไม่เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง รวมถึง 
มีหน้าที่ส าคัญ คือ ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง 
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 

 ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม อ ต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  – เป็น 
องค์การมหาชน ในการก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
มีหน้าที่วางแผนและก าหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ 

 
ภาพที่ 154 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 

 
 
โดยจากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

ผู้น าของโลกในกรณีที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าประเทศเอสโตเนียเป็นประเทศที่มีการพัฒนา 
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ ตัวอย่าง 
การพัฒนาที่ส าคัญของเอสโตเนียคือการจัดท าระบบ X-Road ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนา 
โครงข่ายหลัก (backbone) ของการบริการภาครัฐของเอสโตเนีย (e-Estonia) ที่ท าให้ฐานข้อมูลของ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
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กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานสังกัดกระทรวง เช่น 

บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ในปัจจุบัน

ระบบ GIN

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)

ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
 อ ต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ระบบ G-Cloud

ระบบ G-Cert

ระบบ G-SaaS

ระบบ GIN Conference

ระบบ MailGoThai

ระบบ e-Saraban

ประชาชน

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดความราบรื่นในการท างานสูงสุด โดย X-Road ได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการในปี 2545 และได้สร้างทางเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลจ านวนมาก อาทิ ข้อมูลจดทะเบียน
ยานพาหนะ ข้อมูลศุลกากร ข้อมูลประชากร หรือแม้กระทั่งข้อมูลธนาคารพาณิชย์ โดยจ านวนชุดข้อมูล
ที่เชื่อมโยงกันได้ มีอยู่ประมาณ 600,000 ชุดข้อมูล และเติบโตขึ้นจนในปี 2556 มีชุดข้อมูลที่เชื่อมโยง
กันบน X-Road ถึง 287 ล้านข้อมูล ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นถึง 487 เท่าใน 10 ปี นอกจากนี้ X-Road ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยงกันท าให้เกิดการให้บริการ e-Services แบบบูรณาการ 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จะไม่ถูกจ ากัดในประเด็นเรื่องของข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประเภทใดประเภทหนึ่ง และการท างานของภาครัฐ  
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการท างานของภาครัฐ 
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ภาพที่ 155 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก e-Estonia (https://e-estonia.com) 

X-Road คือโครงข่ายหลัก (backbone) ของการบริการภาครฐัของเอสโตเนีย (e-Estonia) ซึ่งจะท าให้ฐานข้อมูลของการบรกิารอิเลก็ทรอนกิส์ 
(e-Services) เชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความราบรืน่ในการท างานสูงสุด

X-Road ได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2545 โดย X-Road ได้สร้างทางเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลจ านวนมาก อาทิ ข้อมูลจดทะเบียน
ยานพาหนะ ข้อมูลศุลกากร ข้อมูลประชากร หรือแม้กระทั่งข้อมูลธนาคารพาณิชย์ โดยจ านวนชุดข้อมูลที่เช่ือมโยงกันได้ มีอยู่ประมาณ 600,000 
ชุดข้อมูล และเติบโตขึ้นจนในปี 2556 มีชุดข้อมูลที่เช่ือมโยงกันบน X-Road ถึง 287 ล้านข้อมูล ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นถึง 487 เท่าใน 10 ปี
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ด้วยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของภาครัฐ กรอบแนวคิดที่ เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล มีเป้าประสงค์ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐ
ด้วยการสนับสนุนการท างานบนโครงสร้างพื้นฐานกลาง โดยจากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่ง
ระดับการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับ ดังแสดงในภาพที่ 156 อันได้แก่ ระดับการพัฒนาที่ 1: การลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริหารภาครัฐให้ทั่วถึงทั้งประเทศ ระดับการพัฒนาที่ 2 : 
การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล และระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการใช้
โครงสร้างพื้นฐานกลาง ที่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับ
บริหารภาครัฐให้ท่ัวถ งท้ังประเทศ 

 

ระดับแรกสุด องค์กรเริ่มให้ความสนใจเรื่องคลาวด์ และอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ แต่องค์กรยัง
จัดการกับการใช้ทรัพยากร ICT แบบเดิม กล่าวคือยังมีการจัดสรรทรัพยากร เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ายที่ผูกพันกับระบบงาน การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ยังเน้น 
การใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยไม่ได้ค านึงถึงผลทางธุรกิจมาก และยังไม่มีแผน
นโยบายเกี่ยวกับคลาวด์ 

 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการ
ภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล 

 

ในระดับการพัฒนาที่สอง มีการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการ
ภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล โดยในขั้นนี้ การออกแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT จะต้องมีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถประสานการใช้งานระหว่างกันได้ รวมถึงระบบการจัดการที่มี
การท างานอัตโนมัติมากขึ้น ลดภาระงานของบุคลากร 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานกลาง ที่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ 

 

การพัฒนาในระดับที่สาม มีการยกระดับการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานกลาง ที่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการท างานได้แบบ real-time โดยสนับสนุนข้อตกลงระดับบริการ (Service Level 
Agreement) ที่สามารถผลักดันการท างานของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ในแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานกลางนี้จะสามารถให้บริการทางด้านดิจิทัลได้ในตัวเอง อาทิ 
ระบบ Cloud ที่มีระบบ Analytics บนแพลตฟอร์ม เป็นต้น 
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ภาพที่ 156 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 

 

การให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการภาครัฐและประชาชน

การพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล

การบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานรัฐ

 จัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ผูใ้ห้บริการประชาชน ท่ีต้องการใช้งานความถี่
เพื่อยกระดับการบริการให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น

 มีระบบ Analytics บนแพลตฟอมร์มคลาวด์ของ
รัฐ เพ่ือวิเคราะห์และประมวลกิจกรรมของรัฐ
บางกิจกรรมบนโครงสร้าง

 มีระบบศูนย์ข้อมูลท่ีทันสมัย สามารถ
บริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์
เสมือน (VM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 มีแพลตฟอร์มมาตรฐานส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐที่สามารถน าไปใช้พัฒนางานบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
ทรัพยากร

 มีช่องทางการให้บริการรัฐบาลดิจิทัลท่ีหลากหลาย
ช่องทางแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวกฯ

 มีการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานรัฐ (G-SaaS)

 มีระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐส าหรับ
หน่วยงานผู้ให้บริการประชาชน

 การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานรัฐท่ีมีความต้องการ

 การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐท่ีมีความ
ต้องการ

 การยกระดับความสามารถและสร้างความ
พร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาล
ดิจิทัล (Government Digital Skills)

 พัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ 
(G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีมี
ความต้องการ 

 มีโครงการการจัดซ้ือการบริการด้าน IT โซลูชัน 
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์โดยรวม โดยเป็นการรวม
ซ้ือจากภาคเอกชนโดยรัฐ เพ่ือลดตุ้นทนการจัดซ้ือ
จัดจ้างของประเทศ

 ลงทุนพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้เชื่อมต่อไปยังทุกจังหวัด
ท่ัวประเทศ

 ลงทุนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ของเครือข่าย

 จัดอบรมและเพ่ิมทักษะเชิงดิจิทัลแก่
เจ้าหน้าท่ี

เป าประสงค:์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการท างานบนโครงสร้าง-
พื้นฐานกลาง

ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้าน ICT ส าหรับบริหารภาครัฐให้

ทั่วถ งทั้งประเทศ

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้าน ICT ส าหรับบริการภาครฐั ให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อ

รองรับรัฐบาลดิจิทัล

ยกระดับการท างานของหน่วยงานรัฐ
ด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานกลาง 

ที่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อัตโนมัติ 
มีประสิทธิภาพ
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน /โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship 
Projects) ด้วยกัน 7 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐท่ีมีความต้องการ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานกลางเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐด้วยการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน และการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน
รัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปี 
2564 โดยจะท าการพัฒนารวบรวมหน่วยงานที่มีความต้องการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และ  
ด าเนินการติดตั้ง และพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีความต้องการให้แล้วเสร็จภายใน  
ปี 2564 

 

2) โครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มี
ความต้องการ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานกลางเพ่ือสนับสนุนการให้บริก าร
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐด้วยการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)  
เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน และการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น  
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปี 2564 โดยจะท าการ
พัฒนารวบรวมหน่วยงานที่มีความต้องการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 พร้อมการด าเนินการติดตั้ง และ
พัฒนาระบบให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีความต้องการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 

 

3) โครงการการพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ 
(G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีความต้องการ  

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีความต้องการเพ่ือการบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความราบรื่น ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภาครัฐ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนิน
โครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปี 2564 โดยจะท าการพัฒนารวบรวมหน่วยงาน  
ที่มีความต้องการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 พร้อมการด าเนินการติดตั้ง และพัฒนาระบบให้ครอบคลุม
หน่วยงานที่มีความต้องการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564  
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4) โครงการ Data Center Modernization (พัฒนาระบบ Data Centre ของภาครัฐ
ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบ Data Center ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เพ่ิมอัตราการใช้งานให้มากข้ึน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดขึ้น และประหยัดเงินลงทุนภาครัฐ 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปี 
2564 โดยจะท าการศึกษาสถานการณ์การใช้งาน Data Center ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 
และท าการปรับปรุงโครงสร้าง Data Center ให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลด Idle 
Data Center ลงให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 

 

5) โครงการ Government IoT Network โดยการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่หน่วยงาน 
ผู้ให้บริการของภาครัฐ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นส่วน
ส าคัญ เนื่องจาก ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการประชาชน อาทิ หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค  
เป็นต้น ยังไม่มีการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้ ท าให้ต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้งานคลื่นความถี่ 
สูงกว่าที่ควร โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2564  
โดยจะพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลที่จ าเป็นให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 พัฒนากระบวนการจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 และพัฒนาระบบการขอใช้คลื่นความถี่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 

 

6) โครงการ Government Data Analytics Centre (พัฒนาระบบ Analytics บน
แพลต อร์มกลางของภาครัฐ)  

 

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบ Analytics บนแพลตฟอร์มกลางจะช่วยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐที่เก็บข้อมูล หรือใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของรัฐ ท าให้การท างาน
ท าได้รวดเร็วขึ้น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งจะด าเนินการตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564 โดยเริ่มต้นจาก  
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายในให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ท าการเริ่มใช้งานและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล 3D GIS ในพ้ืนที่น าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 และพัฒนาและขยาย 
การใช้บริการอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานทั่วประเทศภายในปี 2564 
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7) โครงการ Government Shared Services (โครงการการจัดการรวม ื้อ อ ต์แวร์
และโ ลูชันจากเอกชน) 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในปริมาณมากพร้อมๆ กัน จะช่วยให้
เกิดการประหยัดต่อขนาด เกิดอ านาจในการต่อรองซื้อซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และโซลูชันกับบริษัท 
ผู้ให้บริการรายใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ 
กรมบัญชีกลาง ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยจะท า
การรวบรวมข้อมูลและเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและขายบริการ Software และ 
Solution ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 และการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเจ้าภาพในการเจรจา และ หรือ
ท าการรวมซื้อบริการจากเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2564 
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ภาพที่ 157 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัลรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 
 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

เช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานกลางเพื่อสนับสนุนการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานภาครัฐด้วยการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมลูเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และ
การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน และการ
บูรณาการการท างานระหวา่งหน่วยงานรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)

การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีความต้องการ 

พัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานที่มีความต้องการเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความราบรื่น ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

โครงการ Data Center Modernization (พัฒนาระบบ Data 
Centre ของภาครัฐให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ)

การพัฒนาระบบ Data Center ให้มีการใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มอัตราการใช้งาน
ให้มากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกดิขึ้น และประหยัดเงินลงทุนภาครัฐ

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)

โครงการ Government IoT Network โดยการจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการของภาครัฐ

การจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีในปัจจุบันให้มปีระสิทธภิาพมากขึน้ เป็นส่วนส าคัญ เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการประชาชนในปจัจบุัน อาทิ หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น 
ยังไม่มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ ท าให้ต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้งานคลื่น
ความถี่สูงกว่าที่ควร

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)
3) กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 
4) ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โครงการ Government Data Analytics Centre (พัฒนาระบบ 
Analytics บนแพลต อร์มกลางของภาครัฐ) 

ระบบ Analytics บนแพลตฟอร์มกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธภิาพของหน่วยงานรัฐที่เกบ็ข้อมูล 
หรือใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานกลางของรัฐ ท าให้การท างานท าได้รวดเร็วขึ้น 

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
3) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

โครงการ Government Shared Services (โครงการการจัดการ
รวม ื้อ อ ต์แวร์และโ ลูชันจากเอกชน)

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในปริมาณมากพร้อมๆ กัน จะช่วยให่เกิดการประหยดั
ต่อขนาด เกิดอ านาจในการต่อรองซ้ือซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และโซลูชันกับบริษัทผู้ให้บริการ
รายใหญ่มากยิ่งขึน้

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
3) กรมบัญชีกลาง
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ภาพที่ 157 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัลรายโครงการพัฒนาส าคัญ (ต่อ) 

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน
2560 2561 2562 2563 2564

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุม 

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

โครงการ Government IoT Network โดยการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการของภาครัฐ

โครงการ Government Data Analytics Center 

ท าระบบบูรณาการข้อมูลที่จ าเป น

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
เริ่มใช้งานและพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถ งฐานข้อมูล 

3D GIS ในพ้ืนที่น าร่อง

โครงการ Government Shared Services (โครงการการจัดการรวม ื้อ อ ตแ์วร์และโ ลชูันจากเอกชน)
รวบรวมข้อมูลและเจรจากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและขายบริการ 

Software และ Solution

การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุม

รวบรวมหน่วยงานที่มคีวามตอ้งการ

พัฒนาระบบการขอใช้คลื่นความถ่ี

พัฒนาและขยายการใช้บริการอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานทั่ว
ประเทศ

โครงการ Data Center Modernization 
ปรับปรุงโครงสร้าง Data Center ให้เกิดการใช้งานอยา่งมีประสิทธภิาพสูงสุด และลด Idle Data Center ลง

อาจพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเจ้าภาพในการเจรจา   ท าการรวม ื้อบริการจาก
เอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ด าเนินการตดิตัง้ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

รวบรวมหน่วยงานที่มคีวามตอ้งการ ด าเนินการตดิตัง้ และพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุม

รวบรวมหน่วยงานที่มคีวามตอ้งการ ด าเนินการตดิตัง้ และพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุม

เริ่มกระบวนการจัดสรรคลื่นความถ่ี

ศ กษาสถานการณ์การใช้งาน 
Data Center ในปัจจุบัน
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การพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ 
ด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

 
การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐทุกหน่วยงานให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความรู้  

เชิงดิจิทัล เพ่ือการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยองค์รวม ผ่านการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะ  
ด้านดิจิทัลกลางของภาครัฐ การให้บุคลากรภาครัฐทุกคนได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะ รับค าปรึกษา
ด้านเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) และการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของภาครัฐอย่างเป็นระบบ   
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8.6 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ 

 
ปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ด าเนินการผ่าน Thailand 

Digital Government Academy เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้บรรลุผลส า เร็จในการด าเนินงาน
ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยได้เป็นพันธมิตรกับสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งในและ
นอกประเทศ เช่น จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
Waseda University เป็นต้น  

 

โดยจะเห้นได้ว่าอุปสรรคและความท้าทายส าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสบใน 
การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ 

 

 ทัศนคติ: จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในสาขา ICT มีน้อยลงเรื่อยๆ เพราะค่านิยมของเด็กรุ่น
ใหม่ที่สนใจงานทางนี้น้อยลงเนื่องจากเห็นเป็นเรื่องยากและได้รายได้ไม่สูงมากใน
ระยะแรก บุคลากรรุ่นใหม่ที่สามารถท างานด้าน IT ได้มีจ านวนจ ากัด และมีทัศนคติ 
ที่เปลี่ยนไป เช่น เปลี่ยนงานบ่อยและขาดความอดทน นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่นิยมที่จะ
ประกอบอาชีพอิสระ และท า Startup 

 การศ กษา : บัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศส่วนใหญ่มาจากสาขา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่บัณฑิตด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถจะพัฒนาซอฟต์แวร์และเข้าสู่อุตสาหกรรม IT  
ได้มีจ านวนน้อยกว่ามาก นอกจากนี้ นักศึกษารุ่นใหม่ไม่นิยมเรียนด้าน Computer 
Science หรือ Computer Engineer เพราะเป็นสาขาที่ยาก 

 สมรรถนะ: ปริมาณบุคลากร IT จ านวนมากแต่ขาดคุณภาพ 
 ค่าตอบแทน: จ านวนบุคลากร IT ที่มีคุณภาพมีจ ากัด เกิดการแย่งตัวกัน ท าให้เงินเดือน

ค่อนข้างสูง 
 เส้นทางอาชีพ: บัณฑิตด้าน IT จ านวนมากไม่สามารถหางานตรงกับสาขาที่เรียนมาได้ 

เนื่องจากจบมาไม่ตรงกับความต้องการ 
 การขาดแคลนก าลังคน : ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะด้านเทคนิค 

(Technical Skill) โดยปัจจุบัน แรงงานของไทยกว่าร้อยละ 50 ยังมีการศึกษาเพียง
ระดับประถมเท่านั้น  
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ภาพที่ 158 อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
ด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

 
 
ส าหรับหน่วยงานหลักผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านศักยภาพบุคลากร

ภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งรับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างสารสนเทศด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) การศึกษาวิจัย
และพัฒนาสถาปัตยกรรมและมาตรฐานส าหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่
หน่วยงานภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
  

• ปริมาณบุคลากร IT 
จ านวนมากแต่ขาด
คุณภาพ

ทัศนคติ การศ กษา สมรรถนะ

การขาดแคลนก าลังคนค่าตอบแทน

เส้นทางอาชีพ

• จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในสาขา 
ICT มีน้อยลงเรื่อยๆ เพราะค่านิยม
ของเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจงานทางนี้
น้อยลงเนื่องจากเห็นเป็นเรื่องยาก
และได้รายได้ไม่สูงมากในระยะแรก

• บุคลากรรุ่นใหม่ที่สามารถท างาน
ด้าน IT ไดม้ีจ านวนจ ากัด และมี
ทัศนคติที่เปลี่ยนไป เช่น เปลี่ยน
งานบ่อยและขาดความอดทน

• ค่านิยมของคนรุ่นใหม่นิยมที่จะ
ประกอบอาชีพอิสระ และท า 
Startup

• บัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศส่วนใหญ่จะมาจาก
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่
บัณฑิตด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถจะพัฒนา
ซอฟต์แวร์และเข้าสู่อุตสาหกรรม 
IT ไดม้ีจ านวนน้อยกว่ามาก 

• นักศึกษารุ่นใหม่ไม่นิยมเรียนด้าน 
Computer Science หรือ 
Computer Engineer เพราะ
เป็นสาขาท่ียาก

• ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน
ที่มีทักษะด้านเทคนิค 
(Technical Skill) แรงงานของ
ไทยกว่าร้อยละ 50 มีการศึกษา
เพียงระดับประถม

• จ านวนบุคลากร IT ทีมี่
คุณภาพมีจ ากัด เกิดการแย่ง
ตัวกัน ท าให้เงินเดือน
ค่อนข้างสูง

• บัณฑิตด้าน IT จ านวนมาก
ไมส่ามารถหางานตรงกับ
สาขาที่เรียนมาได้ เนื่องจาก
จบมาไม่ตรงกับความต้องการ

   

 

 

 

การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้าน IT เป นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศสู่รัฐบาลดิจทิัล
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ภาพที่ 159 หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐ 
ด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

 
 
โดยจากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐของ

ประเทศผู้น าของโลกในกรณีที่ดีที่สุด (Best Practice) พบว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มี 
การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐสูงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดท าระบบ Korean’s Efforts for e-Government ขึ้นมา  
ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการวางรากฐานการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐในด้านต่างๆ ได้แก่  
(1) การปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ IT พัฒนา IT ที่เกี่ยวกับ HR และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ 
การเรียนรู้ IT เช่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนประถมและมัธยม รวมทั้ง
เครือข่ายการศึกษาระดับชาติส าหรับห้องสมุดที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  หลักฐานการศึกษา และ 
งานทะเบียนการศึกษา (2) การฝึกอบรมและการจัดการศึกษาด้าน IT ให้แก่ข้าราชการ โดยเน้นที่ 
การอบรมและการพัฒนาอาชีพของข้าราชการ มีการจัดตั้งสถาบันและโปรแกรมการอบรมหลายแห่ง 
เช่น National Computer Center ซึ่งให้การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และ e-Government ส าหรับ
ข้าราชการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐส าหรับ e-Government (3) การเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของข้าราชการ โดยการเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรและการปรับโครงสร้างกระบวนการ จากทั้ง  
การปฏิรูปภาครัฐและ e-Government และ (4) การ Outsource งานบางอย่างให้ภาคเอกชน เพ่ือให้
เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ โดยอาศัยการสนับสนุนจากประธานาธิบดีเพ่ือไม่ให้เกิด
การต่อต้านจากข้าราชการ โดยประธานาธิบดีมีบทบาทใน e-Government Committee 
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ภาพที่ 160 ประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

 
 
ด้วยเหตุนี้ การน าทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ จึงเป็นปัจจัยส าคัญ

ในการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยภาพที่ 161 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้
มีทักษะความเชี่ยวชาญส าหรับการท างานที่มีสภาพแวดล้อมเป นดิจิทัล 

 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับ อันได้แก่  
ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ระดับ 
การพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐกับหน่วยงานทุกฝ่าย และ
ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับบริการด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล 
ณ จุดเดียว 

 

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ 

 

ระดับแรกสุดเป็นการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือให้บริการด้านพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ และจัดฝึกอบรมและเพ่ิมทักษะเชิงดิจิทัลแก่ผู้รับการฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรม 

  

การปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ IT 
• พัฒนา IT ท่ีเกี่ยวกับ HR  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ IT เช่น 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และช้ันเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนประถมและมัธยม 
รวมทั้งเครือข่ายการศึกษาระดับชาติส าหรบัห้องสมุดที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
หลักฐานการศึกษา และงานทะเบียนการศึกษา

กิจกรรม
• ฐานข้อมูลงานทะเบียน: เครือข่าย E1-level-communication 

ส าหรับโรงเรียนประถมและมัธยม (100%), 1 คอมพิวเตอร์ต่อ
นักเรียน 5 คน

• E-Learning: เนื้อหาการศึกษากว่า 8,000 ประเภท (เช่น Edunet) 
ส าหรับประชาชน, e-learning ที่โรงเรียน

• งานทะเบียนการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ: การด าเนินงานออนไลน์ของ
งานท่ีเกี่ยวกับการศึกษา, การแจกเอกสารออนไลน์ (เช่น 
ประกาศนียบัตร)

การ Outsource
• การ Outsource งานบางอย่างให้ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน

ทีม่ีประสิทธิภาพของภาครัฐ โดยอาศัยการสนับสนุนจากประธานาธิบดี
เพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านจากข้าราชการ โดยประธานาธิบดีมีบทบาทใน 
e-Government Committee

การปรับวัฒนธรรมข้าราชการ
• การเปลี่ยนวัฒนธรรมของข้าราชการ โดยการเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร

และการปรับโครงสร้างกระบวนการ เกิดจากท้ังการปฏิรูปภาครัฐและ 
e-Government

• ปรับโครงสร้างการกระตุ้นและแรงจูงใจของข้าราชการ
• จัดตั้งระบบแรงจูงใจ (Incentive Compatible System)
• ปฏิรูปพฤติกรรมที่มีมานานให้เป็นทางการมากข้ึน (การเก็บ

ความลับ การท างานแบบส่วนย่อย และการปกป้องตนเอง)

การฝ กอบรม
• การฝึกอบรมและการจัดการศึกษาด้าน IT ให้แก่ข้าราชการ โดย

เน้นที่การอบรมและการพัฒนาอาชีพของข้าราชการ มีการจัดตั้ง
สถาบันและโปรแกรมการอบรมหลายแห่ง เช่น National 
Computer Center ซึ่งให้การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และ 
e-Government ส าหรับข้าราชการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรภาครัฐส าหรบั e-Government 

• ในปี 2558 หน่วยงาน Smart Training ของ Central 
Official Training Institute จัดให้มีการศึกษาด้าน IT 
ส าหรับข้าราชการ เพื่อสะท้อนอุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้นส าหรับ 
cyber-education และ e-learning โดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต 

 
 

  

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการยกระดับศักยภาพบคุลากรภาครัฐของเกาหลีใต้
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2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการข้อมูลทุกข้ันตอนด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐกับ
หน่วยงานทุกฝ่าย 

 

ในระดับการพัฒนาที่สอง มีการบูรณาการข้อมูลศักยภาพบุคลากรเพ่ือให้เชื่อมโยงกับระบบ
อ่ืนๆ เช่น ระบบทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง และการจัดท าระบบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของผู้ รับ 
การฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรม 

 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับบริการด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐทั้งระบบ ผ่าน
การเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว 

 

การพัฒนาในระดับที่สาม เป็นการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลและบูรณาการสื่อ 
การฝึกอบรม หลักสูตร ตลอดจนเทคนิคและแนวทางการพัฒนา ฝึกฝนที่ศูนย์กลาง (Hub) และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล  
แก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง  
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ภาพที่ 161 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

 

การให้บริการ
ผู้รับการฝ กอบรม

การพัฒนา
ผู้ฝ กอบรม

การพัฒนาระบบฝ กอบรม การบริหารจัดการ

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้บริการ
ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ และทางไกล 
โดยรวมไว้ท่ีศูนย์กลาง (Hub) ให้แก่
บุคลากรภาครัฐระดับต่างๆ

 การจัดท าระบบ Career Path เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูท้ักษะดิจิทัลที่จ าเป็น
ตลอดอาชีพของเจ้าหน้าที่

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล
ให้บริการต่างๆ ผ่านระบบ
ออนไลน์ และมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสถาบันการศึกษาและ
องค์กรด้านการศึกษาด้านดิจิทัล
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
เทคนิคการฝึกอบรม

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลและ
บูรณาการสื่อการฝึกอบรม หลักสูตร 
ตลอดจนเทคนิคและแนวทางการ
พัฒนา ฝึกฝนที่ศูนย์กลาง (Hub) และ
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 

 การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล
แก่บุคลากรทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

 การประเมินเพื่อก าหนดระดับความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัลที่ลักษณะงานภาครัฐ
แต่ละประเภท และแต่ละระดับจ าเป็นต้องมี 

 ก าหนดวิธีการประเมินทักษะด้านดิจิทัล
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลงาน
ของเจ้าหน้าที่

 การใช้ฐานข้อมูลบุคลากรในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลมีการ
ให้บริการระบบ e-Learning ระบบการ
ฝึกอบรมร่วม และ/หรือระบบการ
ฝึกอบรมทางไกล ที่บ้าน

 การจัดท าระบบการฝึกอบรมออนไลน์
ขนาดใหญ่

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลมี
ระบบฐานข้อมูลผู้รับการฝึกอบรม 
เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถรับทราบ
และประเมินผู้รับการฝึกอบรมได้ 
และปรับปรุงเทคนิคหรือแนว
ทางการฝึกอบรมของตน

 การบูรณาการข้อมูลศักยภาพบุคลากร
เพื่อให้เช่ือมโยงกับระบบอ่ืนๆ เช่น 
ระบบทรัพยากรมนุษย์

 การปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี
ท่ีเปลี่ยนแปลง

 การจัดท าระบบประเมินความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัลของผู้รับการฝึกอบรม
และผู้ฝึกอบรม

 การส ารวจเพื่อระบุความพร้อมด้านดิจิทัล
ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

 การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กร
ด้านการศึกษาด้านดิจิทัล เพื่อก าหนดและ
พัฒนาแผนแม่บทหลักสูตรการฝึกอบรม
ด้านดิจิทัล

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่
บุคลากรภาครัฐในวงจ ากัด เช่น Digital 
Government Academy เพื่อให้มีทักษะ
ด้านดิจิทัลที่เหมาะสมส าหรับด าเนินงาน

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล
มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ผู้ฝึกอบรม

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้บริการ
ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
และจัดฝึกอบรมและเพิ่มทักษะเชิง
ดิจิทัลแก่ผู้รับการฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรม

 การพัฒนาแผนการฝึกอบรมบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลในระดับเบื้องต้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เชิงดิจิทัลด้านศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ

การบูรณาการข้อมูล
ทุกขั้นตอนด้านศักยภาพ

บุคลากรภาครัฐ
กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับบริการด้าน
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐทั้ง

ระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล 
ณ จุดเดียว

เป าประสงค:์ การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะความเชี่ยวชาญส าหรับการท างานที่มีสภาพแวดล้อมเป นดิจิทัล
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เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในด้านศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) 
ด้วยกัน 3 โครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการ Thailand Digital Government Academy 
 

โครงการดั งกล่ าว เป็นการจัดตั้ ง  Thailand Digital Government Academy (TDGA)  
เพ่ือเป็นการยกระดับความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ และส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาล
ดิจิทัลให้บรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล  

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งคาดว่าจะใช้ระบบปัจจุบันและท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจนถึง 
ปี 2560 

 

2) โครงการการก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลที่จ าเป นส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ 
 

โครงการดังกล่าวเป็นการก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละ
ระดับ เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม  
และก าหนดวิธีการประเมินทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของบุคลากร 

 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยจะท าการพัฒนา
การศึกษาทักษะเชิงดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับให้แล้วเสร็จภายในปี 2560  
ท าการก าหนดวิธีการประเมินทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานบุคลากร ให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2561 และเริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับภายในปี 2562 

 

3) โครงการการยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป นศูนย์กลาง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลของข้าราชการทุกหน่วยงานและทุกระดับ 

 

โครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ปรับให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล
บูรณาการสื่อการฝึกอบรม หลักสูตร ตลอดจนเทคนิคและแนวทางการพัฒนา ฝึกฝนที่ศูนย์กลาง (Hub) 
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างทั่วถึง  
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โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยจะ
ท าการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงแ ละ 
ความต้องการให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ท าการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลและบูรณาการสื่อ 
การฝึกอบรม หลักสูตร ตลอดจนเทคนิคและแนวทางการพัฒนา ฝึกฝนที่ศูนย์กลาง (Hub) และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 และการจั ดฝึกอบรม
พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงภายในปี 2564 
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ภาพที่ 162 แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐรายโครงการพัฒนาส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการ Thailand Digital Government Academy การจัดตั้ง Thailand Digital Government Academy (TDGA) เพื่อเป็นการยกระดบัความสามารถและพัฒนา
ฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ และส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลดิจิทลัให้บรรลุผลส าเร็จในการด าเนนิงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจทิัลของรฐับาล

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)

การก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลท่ีจ าเป นส าหรับบุคลากร
ภาครัฐในแต่ละระดับ

การก าหนดทักษะเชงิดจิิทลัที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดบั เพื่อให้บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสมกับแตล่ะ
บุคคล และได้รับการพฒันาศักยภาพที่เหมาะสม และก าหนดวิธีการประเมินทักษะดา้นดิจทิัลให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลงานของบุคลากร

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.)
3) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

การยกระดับให้ Thailand Digital Government 
Academy เป นศูนย์กลางการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลของข้าราชการทุกหน่วยงานและ
ทุกระดับ

การยกระดบัให้ Thailand Digital Government Academy เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล ปรับให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจทิัลและบูรณาการสื่อการฝึกอบรม หลักสูตร ตลอดจนเทคนิคและ
แนวทางการพฒันา ฝึกฝนทีศู่นย์กลาง (Hub) และเชื่อมโยงข้อมลูกับหน่วยงานอืน่และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง
การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจทิลัแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 

1) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564

โครงการ Thailand Digital 
Government Academy 

การก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลท่ีจ าเป นส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ 

การยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลของข้าราชการทุกหน่วยงานและทุกระดับ

ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลที่เป นปัจจุบนั
ด้านบุคลากร ICT ภาครัฐ 

การศ กษาทักษะเชิงดิจิทัลที่จ าเป นส าหรับ
บุคลากรภาครัฐในแตล่ะระดบั

เริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับ

การก าหนดวิธีการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัลให้เป นส่วนหน ่ง

ของการประเมินผลงานบคุลากร

การปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทักษะดา้น
ดิจิทัลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงและความตอ้งการ

จัดตั้งศูนย์ฝ กอบรมทักษะดา้นดจิิทัลและบรูณาการสื่อการฝ กอบรม หลักสูตร ตลอดจน
เทคนิคและแนวทางการพัฒนา ฝ กฝนที่ศูนย์กลาง (Hub) และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน

อื่นและสถาบันการศ กษาตา่ง  

การจัดฝ กอบรมพัฒนาทักษะดจิิทัลแก่
บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถ ง 
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ส่วนที่ 3 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
และทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอนาคต 
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บทท่ี 9 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
 

1) ความเป นผู้น าและความมุ่งม่ัน (Change Leadership and Commitment) 
 

ผู้น าเข้าใจ ยอมรับ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงการ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในการด าเนินงานเชิงบูรณาการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน นอกจากนี้  
การมีผู้น าที่มุ่งมั่นจ าเป็นส าหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ยุ่ งยากและสร้างวิสัยทัศน์และ 
แผนนโยบายส าหรับอนาคต เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

 

2) การร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง  (Inter-agency Collaboration) 
 

ผู้บริหารปฏิบัติงานภายในกรอบงานร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และลดการท างานซ้ าซ้อน นอกจากนี้  จ าเป็นต้ องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ร่วมกัน  
เพ่ือเป็นกรอบส าหรับหน่วยงานแต่ละแห่งในการด าเนินการ 

 

3) แหล่งทุน (Funding) 
 

การใช้จ่ายด้าน ICT ควรถือเป็นการลงทุน โดยมีการคาดการณ์ผลตอบแทนในช่วงต่างๆ 
รัฐบาลดิจิทัลจ าเป็นต้องมีความแน่นอนของเงินทุนในอนาคตเพ่ือให้การพัฒนาโครงการยั่งยืน ป้องกัน
การสิ้นเปลืองของทรัพยากร และเกิดผลประโยชน์สูงสุดจากเงินทุน การระดมทุนจากส่วนกลางอาจจะ
ช่วยให้เกิดการสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการน าร่องต่างๆ 

 

4) การเตรียมความพร้อมคน (Citizen Competence) 
 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในเชิงการเพ่ิมศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากร
ให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง และการปรับแนวคิดและทัศนคติของบุคลากรโดยสร้างความเข้าใจให้
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปรับวัฒนธรรมของข้าราชการ  
ซึ่งการเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรและการปรับโครงสร้างกระบวนการ เกิดจากทั้งการปฏิรูปภาครัฐ
และ e-Government อาทิ เช่น การปรับโครงสร้างการกระตุ้นและแรงจูงใจของข้าราชการ  
การจัดตั้ งระบบแรงจูงใจ ( Incentive Compatible System) และ หรือ การปฏิรูปพฤติกรรมที่ 
มีมานาน เช่น การท างานแบบส่วนย่อย ให้เป็นทางการมากขึ้น 
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5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
 

การติดตามการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่างรวดเร็วเ พ่ือ
ผลักดันโครงการให้เกิดผลตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการผลักดันมาตรการเร่งด่วน  
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงการ 

 

6) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(Key Focus & Message and Citizen Engagement) 

 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยให้ทุกผ่ายมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการและ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการ และลดปัญหาที่ อาจ
เกิดข้ึน 

 

7) การเข้าถ ง (Accessibility) 
 

รัฐบาลควรส่งเสริมนโยบาย และด าเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึง
บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ภาครัฐในรูปแบบออนไลน์ 

 

8) แผนการด าเนินงานที่ขับเคลื่อนได้จริง (Actionable Plan and Accountability) 
 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลควรมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนขับเคลื่อนได้จริง โดยมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการจัดสรร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามและชี้วัดความส าเร็จ และการมอบหมายบุคลากร 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

9) ก หมาย (Regulation) 
 

กฎหมายและกฎระเบียบควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพ่ืออ านวยความสะดวกในการพัฒนาสู่
รัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 

10) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
 

เนื่องจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานขององค์กร
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเฉพาะด้านเทคโนโลยี เพียงด้านเดียว ด้วยเหตุนี้ ผู้น ารัฐบาลควรมีการ
เตรียมการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งรวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงส าหรับทั้งองค์กร มิใช่เฉพาะการโอน
ความรับผิดชอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น 
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11) การปรับตัว (Adaptability) 
 

ท้ายที่สุด ปัจจัยส าคัญส าหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุ
เป้าหมาย คือ การปรับตัวของบุคลากรภาครัฐต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดจากการมุ่งไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน และการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น 
ด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทท่ี 10 
ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอนาคต 

 
 
จากการประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจาก

สถาบันวิจัยและบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับสากล อาทิ Gartner, Deloitte, World Economic Forum 
(WEF) เป็นต้น ประกอบกับศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย (Stakeholder Analysis) สามารถระบุทิศเทคโนโลยีแนะน าที่ส าคัญต่อการพัฒนา 
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 เทคโนโลยีแนะน าส าหรับแผนปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัล และตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี 
ขีดความสามารถ 

เชิงดิจทิัล 
Internet of Things Big & Open Data 

Smart Machine 
 and Artificial Intelligence 

Blockchain/Distributed 
Ledger Technology 

Virtual & Augmented 
Reality (VR & AR) 

Cloud Computing 

ความม่ันคง 
(ความปลอดภัยสาธารณะ 
บริหารจัดการชายแดน 
ป องกันภยัธรรมชาติ  
การจัดการในภาวะวิกฤต) 

 Smart Sensor ในอนาคต
จะมีบทบาทในการชว่ยเตือน
ภัย หรือการบริหารจัดการ
ภาวะวกิฤต ภัยธรรมชาติใน
อนาคตได้ อาท ิระบบ Smart 
Building ที่ช่วยเตอืนภัย
ธรรมชาติล่วงหน้าได ้

 ข้อมูลจ านวนมหาศาลที่
เกี่ยวขอ้งกับสภาพอากาศ และ
ธรรมชาติ จะถกูวิเคราะหอ์ย่าง
ละเอียด ท าให้ภาครฐัสามารถ
คาดการณ์ภัยธรรมชาติในอนาคต
ได้ และหาทางป้องกนัได้ทนั 

 ระบบ Smart Machine และ AI 
จะเข้ามามีบทบาทในการชว่ย
สนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน
ได้ โดยระบบสามารถเรียนรูแ้ละ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ และ
แจ้งเตอืนไปยังเจ้าหน้าที่ได ้

- 

 เจ้าหน้าที่รฐัสามารถใช้
งานระบบ VR ร่วมกับ Drone 
ในการปฏิบัติภารกจิในพืน้ที่
เสี่ยงแทนได้ ซึ่งจะชว่ยให้ 
การบริหารจัดการชายแดน 
และการจัดการต่างๆ สะดวก
มากย่ิงขึ้น  

 ฐานขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับภัย
ธรรมชาติ และการตรวจคนเข้า
เมืองจะถกูจัดเก็บและบูรณาการ
บน Cloud เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องสามารถ 
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไดท้ันท ี

คมนาคม  การใช้ Smart Sensor 
ส าหรับข้อมูลคมนาคมต่างๆ 
เพื่อการจดัการทีม่ีประสทิธิภาพ 

 ข้อมูลจากกลอ้งและ Sensor 
บนท้องถนนมีขนาดใหญ่  
ซ่ึงการประมวลผลข้อมูล
การจราจร ที่ช่วยให้การบริหาร
จราจรดีขึน้  

 คอมพิวเตอร์รูจ้ักการเรียนรู้การ
บริหารจัดการการจราจรใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  
ลดความผิดพลาดจากการท างานของ
มนุษย์ 

 การบริหารจัดการอุปกรณ์ 
Sensor ต่างๆ โดย Blockchain 

- 

 ฐานขอ้มูลยานพาหนะแต่ละ
ประเทศจะถกูเก็บบน Cloud ซ่ึง
สามารถชว่ยให้การเรียกดขู้อมูล
เพื่อตรวจสอบสถานะการใช้งาน
ได้เร็วย่ิงขึ้น 

สาธารณูปโภค  การใช้งานระบบ Smart 
Sensor ต่างๆ มีความจ าเป็นย่ิง
ที่ IoT จะมีสว่นเข้ามาเกี่ยวขอ้ง
ในการพฒันาการบริการ อาทิ 
ระบบ Smart Meter และ 
Smart Pipes 

 ช่วยในการประมวลขอ้มูล และ
สนับสนุนภาครัฐในการติดตามการ
ใช้งานพลังงานของผู้บริโภคอย่าง
ใกล้ชิด 

 คอมพิวเตอร์รูจ้ักการเรียนรู้การ
บริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ลดอัตราการ
ท างานผิดพลาด 

- - 

 การประมวลผลข้อมูล
สาธารณูปโภคบน Cloud อาท ิ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าจะช่วยประหยัด
ทรัพยากร และเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการประมวลผล 

การเกษตร 
การท่องเท่ียว 

 ระบบ Sensor สามารถ
ยกระดับการท าการ
เกษตรกรรมได้ เช่น ระบบ 
Sensor ตรวจคุณภาพดนิ 
ระดับความหนาแน่นน้ า  
เป็นต้น หรือการพัฒนา 
Wearable Device ที่ติดตาม
นักท่องเที่ยวในพืน้ที่ได้ 

การประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่จะรฐัสามารถท านาย
พฤติกรรมและแนวโนม้ของ
นักท่องเที่ยวได้มากขึน้ ท าให้ 
การวางแผนตลาดท่องเที่ยวดีขึน้ - 

 Blockchain จะช่วยให้การจัดการ
ข้อมูลสนิค้าเกษตร ตามหลกั 
Traceability 

 ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี AR และ VR ในท า
ระบบแผนที่และเปิด
ประสบการณ์การทอ่งเที่ยว
ใหม่ อาท ิการย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เป็นตน้ 

 เทคโนโลยีที ่Cloud ท าให้
เกษตรกรสามารถจัดเก็บและ
แบ่งปันข้อมูลสถิตทิางการเกษตร
ของตนบน Cloud ได้ ท าให้
สามารถน าขอ้มูลต่างๆ ไป
วิเคราะห์ตอ่ได้ในอนาคต 
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ขีดความสามารถ 
เชิงดิจทิัล 

Internet of Things Big & Open Data 
Smart Machine 

 and Artificial Intelligence 
Blockchain/Distributed 

Ledger Technology 
Virtual & Augmented 

Reality (VR & AR) 
Cloud Computing 

สาธารณสุข  การพัฒนา Wearable 
Device ให้แก่ผู้ป่วยช่วยให้ 
การติดตามผลสขุภาพเป็นไปได้
ง่ายขึ้น การเก็บขอ้มูลผู้ป่วย 
หรือโรคต่างๆ ท าได้แม่นย าขึน้ 

 การวเิคราะห์ข้อมูลสามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการการ
ด าเนนิงานทางสุขภาพ ซึ่งช่วยให้
การรักษามีประสทิธิภาพ และรฐั
วางแผนสขุภาพประชาชนดขีึ้น 

 AI จะช่วยให้ความเห็นในการ
รักษา รวมทั้งวเิคราะห์ข้อมูลหรือ
สภาพแวดลอ้มเพือ่พยากรณ์
เหตุการณ์ด้านสุขภาพที่อาจจะ
เกิดขึ้น เช่น โรคระบาดในพืน้ที ่

 ข้อมูลสขุภาพของประชาชนและ
โรงพยาบาลจะถกูจัดเก็บบน 
Blockchain ท าให้ข้อมูลมีความ
ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 การใชเ้ทคโนโลยี AR และ 
VR ส าหรับการท า 
Telemedicine 

 ข้อมูลสขุภาพจ านวน
มหาศาลจากเครือ่งมอืต่างๆ  
จะถกูประมวลและจัดเก็บบน 
Cloud เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 

การศึกษา 

- 

 ใช้ข้อมูลขนาดใหญเ่พื่อท าการ
วิเคราะห์หลกัสูตร การสอนของ
เด็กนักเรียน วิเคราะห์จ านวน
นักเรียนและแนวโน้มการศกึษากับ
ตลาดแรงงาน 

 น าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาชว่ยใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน 
และช่วยสนับสนุนครู อาจารย์ในการ
สอนความรู้  

 น าเทคโนโลยีมาช่วยในการจดัเก็บ
ข้อมูลของนักเรียน นกัศึกษา เช่น 
ข้อมูลการลงทะเบียน ประวัติการ-
ศึกษา รับรองวุฒกิารศึกษา  
 

 การใชเ้ทคโนโลยี VR และ 
AR ส าหรับรูปแบบใหม่ในการ
เรียนรู ้

 เทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการ
สนับสนุนการศึกษาออนไลน์ 
โดยเฉพาะการศกึษาผ่านระบบ 
MOOC ที่ Cloud จะเป็นแหล่ง
เก็บขอ้มูล 

การลงทุน การค้า  
จัดซื อจัดจ้าง  
บริหารสินทรัพย์  
ทรัพยากรมนุษย์และการเงิน
การใช้จา่ย 
ภาษีและรายได้ 
SMEs 

- 

 การประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่จะท าให้ผู้ขายสามารถท านาย
พฤติกรรมและแนวโนม้ของ
ผู้บริโภคได้มากขึ้น ท าให้ 
การวางแผนการตลาดเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

 ระบบ AI จะมีส่วนเข้ามาช่วย
วิเคราะห์ ตรวจสอบรายได้ของ 
นิติบุคคลที่ย่ืนรายงานเข้ามา ท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบ 
ความผิดปกตขิองรายงานทางการเงนิ
ได้รวดเร็วขึน้ 

- - 

 ฐานขอ้มูลภาษีและรายได้
ของรฐัจ านวนมหาศาล ขอ้มูล
การค้า การลงทนุ ของนกัลงทุน
และผู้ประกอบการจะถกูจดัเก็บ
บน Cloud ซ่ึงจะช่วยประหยัด
ทรัพยากรลงอย่างมาก 

การบูรณาการข้อมูล  
การยืนยันตวัตนและ 
การบริหารจัดการสิทธิ  
สวัสดิการประชาชน  
การให้ข้อมูล  
การรับ  งความคิดเห็น - 

 การประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่จะท าให้ผู้เรียกใชข้้อมูล
สามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น เชน่ 
ฐานขอ้มูลที่ดนิ เป็นต้น นอกจากนี ้
การประมวลผลข้อมูลจะช่วย
วิเคราะห์ความตอ้งการประชาชน
ในเชิงรกุได้ ได้อกีด้วย 

- 

 การใช้ Blockchain ในการจัดการ
การแบ่งปันขอ้มูลระหว่างหนว่ยงาน
อย่างปลอดภัย 

- 

 ข้อมูลของประชาชนจ านวน
มหาศาลจะถกูจัดเก็บบนระบบ 
Cloud เพื่อประหยัดทรัพยากร
และเพิม่ประสทิธิภาพใน 
การเข้าถึงข้อมลูอย่างรวดเร็ว 
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ขีดความสามารถ 
เชิงดิจทิัล 

Internet of Things Big & Open Data 
Smart Machine 

 and Artificial Intelligence 
Blockchain/Distributed 

Ledger Technology 
Virtual & Augmented 

Reality (VR & AR) 
Cloud Computing 

โครงสร้างพื นฐานรัฐบาล
ดิจิทัล และศักยภาพ
บุคลากรรัฐ 

 ระบบ Sensor บนตัว
โครงข่ายหรอืโครงสร้างพืน้ฐาน 
ICT สามารถแสดงสถานะ 
การท างานได้ แบบ real-time 

 ใช้ข้อมูลขนาดใหญเ่พื่อท าการ
วิเคราะห์การท างานของโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT อย่างเป็นระบบ  
เพื่อประหยัดทรัพยากรสูงสุด - - 

 การใชเ้ทคโนโลยี VR และ 
AR ส าหรับการฝกึอบรมเพือ่
เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

 โครงสร้างพืน้ฐานการ
ให้บริการ ICT จ านวนมาก
ให้บริการผ่าน Cloud ซ่ึงช่วย
ประหยัดต้นทนุ 

ประสิทธิภาพแรงงาน 

- 

 ใช้ข้อมูลขนาดใหญเ่พื่อท าการ
วิเคราะห์และพยากรณ์โครงสร้าง
ตลาดแรงงาน และเปิดเผยข้อมูล
ต่อประชาชนเพือ่ความโปร่งใส 

 AI จะเข้ามาช่วยให้ความเห็นหรอื
วิเคราะห์ตลาดแรงงานทั้งใน 
ด้านอุปสงคแ์ละอุปทานลว่งหน้า  
โดยใช้ข้อมูลจากทกุส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

- 

 การพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
โดยใช้เทคโนโลยี VR และ AR 
ในด้านการอบรมหรือฝกึ
ทักษะตา่งๆ 

 ฐานขอ้มูลแรงงานสามารถ
ประมวลผลบน Cloud เพื่อ
ประสิทธภิาพและการเชือ่มตอ่
ข้อมูลกับนายจ้างได้ดขีึ้น 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ อีจีเอ  l  Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

EGA Contact : 02-612-6060   l   www.ega.or.th   l   www.facebook.com/EGATHAILAND


