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Digital Government Maturity Framework
Interoperability Integrated Citizen focus Citizen-enabled

ด้านการบริหารจัดการ
ก าหนดยทุธศาสตร์ในด้านการ
ให้บริการ คือมีการใช้ข้อมลู
ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน

ด้านการบริหารจัดการ
ก าหนดยทุธ์ศาสตร์ให้หน่วยงาน
ให้บริการแบบบรูณาการกนั แต่
ละหน่วยงานยงัคงตัง้งบประมาณ
ของตนเอง

ด้านบริหารจัดการ
งบประมาณตัง้ตามโครงการท่ี
ตอบโจทย์ของประชาชน ไม่ได้ตัง้
ตามโครงการของหน่วยงาน

ด้านบริหารจัดการ
ประชาชนมีสว่นในการช่วย
ก าหนดการลงทนุด้านดิจิทลัของ
ภาครัฐ

ด้านบริการประชาชน
ก าหนดมาตรฐานข้อมลูเพ่ือร่วม
บริการประชาชนในบางเร่ือง แต่
ยงัไม่ถึงขัน้บริการแบบบรูณา
การเป็น Single window

ด้านบริการประชาชน
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐท่ีจดุเดียว หลาย
หน่วยงานเปิดให้บริการออนไลน์
ผ่านหน่วยงานอ่ืนได้ โดยอาศยั
การระบตุวัตนท่ีน่าเช่ือถือ

ด้านบริการประชาชน

ประชาชนทกุคนมีข้อมลูเพียงชดุ
เดียวท่ีทกุหน่วยเข้าถึงได้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลู
ของตนเอง และขอบริการจาก
หน่วยราชการด้วย Single 

account

ด้านบริการประชาชน
ประชาชนใช้ระบบงานและ
ช่องทางทางดิจิทลัของรัฐเพ่ือ
สร้างบริการของตนเอง มี
มาตรการประเมินความพอใจ
ด้านบริการจากภาครัฐอย่าง
เปิดเผย



Digital Government Maturity Framework
Interoperability Integrated Citizen focus Citizen-enabled

ด้านช่องทางบริการ
หน่วยงานบริการประชาชนด้วย
Web portal แตร่ะดบั
Gov portal ยงัไม่เดน่ชดั

ด้านช่องทางบริการ
บริการยงัแยกท าโดยหน่วยงาน
ประชาชนยงัรับบริการจาก
หน่วยงานโดยตรง ถึงแม้จะเร่ิม
บรูณาการแล้วก็ตาม

ด้านช่องทางบริการ

เร่ิมให้บริการแบบ Single 
window และ One stop 
service การบริการรัฐเร่ิม
อาศยัช่องทางดิจิทลัมากขึน้

ด้านช่องทางบริการ

นอกจากให้บริการแบบ One 
stop แล้ว ประชาชนยงัใช้
บริการรัฐผ่านเอกชนได้ด้วย

ด้านจัดการเทคโนโลยี

ไม่ได้ลงทนุด้าน Security 
มากนกั มีบางหน่วยงานท่ี
สามารถบริการแบบปลอดภยัใน
ระดบัหนึง่ สว่นใหญ่ยงัให้
ความส าคญัท่ี Back office

ด้านจัดการเทคโนโลยี
รัฐลงทนุเทคท่ีทนัสมยัเพ่ือบริการ
งานหลกั ๆ เช่นระบบช าระเงิน 
ระบบบริการสาธารณสขุ และอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวกบั Transactional 
เช่นตอ่ทะเบียน ฯลฯ

ด้านจัดการเทคโนโลยี

ให้ความส าคญักบัการจดัการ
ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร เพ่ือ
การใช้เทคโนโลยีร่วมกนัแบบ
บรูณาการ เพ่ือลดความซ า้ซ้อน

ด้านจัดการเทคโนโลยี
ลงทนุเทคท่ีเน้นการบริการเป็น
หลกั shared

services/cloud 
collaboration  เช่ือมโยง
กนัระหวา่งกลุม่ให้บริการทัง้
ภาครัฐและเอกชน



ความหมายของศพัทบ์างค าท่ีน่ารู้

• Capability หมายถึงความสามารถและความพร้อมขององค์กร ตวับคุคล และหรือระบบงาน 
เพื่อรองรับแนวคดิการท างานหรือโครงการใหม ่ๆ

• Interoperability หมายถึงการ Share information และหรือ Processes 
ระหวา่งหน่วยงาน Interoperability รวม Technical connection และ Shared 

understanding



ความหมายของศพัทบ์างค าท่ีน่ารู้

• Platform หรือ Digital Platform หมายถึงระบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ี
รวมกนัเพื่อให้ระบบซอฟต์แวร์สามารถท างานร่วมกนัได้ในลกัษณะ Plug and Play

• Service Ecosystem หมายถึงเครือข่ายท่ีหน่วยงาน องค์กร ตวับคุคล หรือระบบงาน หรือ
สรรพสิง่สามารถร่วมท างานและท ากิจกรรมร่วมกนัได้ เพื่อบรรลเุปา้หมายหรือคณุคา่ร่วมกนั ผู้ ท่ี
ท างานร่วมกนัไม่จ าเป็นต้องตระหนกัถงึความมีตวัตนของสมาชิกอ่ืนๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง



Information Integration
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Process Integration

          

          

          

Internet

Processes as a service



Software Platform



Service Ecosystem
Platform CPlatform B

Internet

Load balancer Firewalls Web Server
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Database Servear

Storage Group

Exchange Virtual Server

Firewalls

Cloud Service Configuration

Institution:  Rules, Standards.
Norms (บรรทดัฐาน), meanings,

Symbols, practices, etc.



Institution

• Institution ครอบคลมุถึง Rules, Norms, Standards, Meanings, 

Symbols, Processes, other collaborative agreement

• แนะน าแนวทางวางแผนเพื่อน ามาซึง่ข้อตกลงเก่ียวกบั Institution

• ก าหนดมาตรฐานเพื่อให้ระบบงานสามารถท างานแบบ Plug and Play ได้ รวมทัง้มาตรฐาน
ท่ีจะท างานบรูณาการได้



Capability Building

• เสนอแนะมาตรการทบทวนความสามารถและความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (อะไรคือ
ความสามารถและความพร้อม)

• มาตาการพิจารณาความต้องการของ Capability ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ และก าหนด
มาตรการแก้ไขเพื่อให้ได้มาซึง่ Capability ท่ีต้องการ

• มาตรการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากขาดความพร้อมและความสามารถที่จ าเป็น




