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 เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

 การเตรียมบุคลากรภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล

หัวข้อ
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4Source : https://www.theverge.com/2016/12/5/13842592/amazon-go-new-cashier-less-convenience-store
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Source : https://www.caixinglobal.com/2017-07-11/101113967.html



Facial Recognition : Smile to Pay

Source : http://www.ciobulletin.com/kfc-outlet-in-china-introduces-smile-to-pay 6



7

Facial Recognition : จบัคนขา้มถนนผดิกฎหมายในจนี

Source : https://mgronline.com/china/detail/9600000060460
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เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy)
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สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับใช้ดจิิทัลของคนไทยจาก We are Social

ตัวชี้วัด ข้อมูล อันดับของโลก
สัดส่วนบัญชี Social Media ที่ active แตล่ะ
เดือน
เทียบกับจ านวนประชากร

74% 10

ระยะเวลาการใช้ Social Media เฉลี่ยต่อวัน 3 ชั่วโมง 10 นาที 4
ผู้ใช้บัญชี Facebook ที่ active 51 ล้านคน 8
เมืองที่มีผู้ใช้ Facebook ที่ active 
มากที่สุดในโลก คือ กรุงเทพมหานคร

22 ล้านคน 1

สัดส่วนบัญชี Social Media ที่ active บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) เทียบกับจ านวน
ประชากร

67% 8

Source: We are Social 2018
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ธุรกิจ/บริการยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 
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พร้อมเพย์

ด ำเนินกำรโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย และธนำคำรพำณิชย์ทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนระบบกำรช ำระเงินแบบ Any 
ID ภำยใต้โครงกำร National e-Payment 
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ตัวอย่างแอปพลิเคชันส าหรับช าระเงินที่ใช้ในประเทศไทย



การช าระค่าสินค้าด้วย
การสแกน QR Code

ตัวอย่าง Digital Banking ในประเทศไทย
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Sharing Economy /Gig Economy
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Fixzy - www.fixzy.net
หาช่างซ่อมบ้าน

ตัวอย่าง Start up ของประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ/บริการยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 
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รูปแบบธุรกิจ/บริการยุคดิจิทัลไทยแลนด์ (ต่อ) 



ระบบเช่าจักรยานผ่านแอปพลิเคชัน

18

• มีระบบ GPS ช่วยในกำรแสดง
ต ำแหน่งของรถของแอปฯ

• จุดจอดจะแสดงบนหน้ำจอ
แอปฯ

• มีระบบล็อคอัตโนมัติและปลดล็อค
ด้วยกำร scan QR Code

• สะดวก ประหยัด

18



ถังขยะอัจฉริยะ
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• กำรใช้เทคโนโลยีมำ
ควบคุมอุปกรณ์ต่ำงๆ
ภำยในบ้ำน เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้อยู่
อำศัย, มีระบบกำรจัด
กำรพลังงำน ระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
อัตโนมัติทั้งภำยในและ
รอบตัวบ้ำน

20
Source : https://www.befirstnetwork.com/iot/

20

Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะ



แนวโน้มเทคโนโลยีที่ส าคัญในยุคดิจิทัล

Technology Recommendation for
Digital Government 2017-2021

Open Any Data

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้รับบริการ มีการปรับปรุงเว็บไซต์ 
และฐานข้อมูล เพ่ือสร้างการเข้าถึงจาก
สาธารณะมากขึ้น และผลักดันให้เกิด
การเชื่อมโยงข้อมูลที่เปิดเผยเหล่านั้นกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน

Internet of Things

เทคโนโลยี IoT สร้างสภาพแวดล้อมให้ภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าวยังสนับสนุนภาครัฐ
ในด้านต่างๆ อาทิ การสื่อสาร การใช้โมบาย
เทคโนโลยี การวิเคราะห์ Big Data รวมไปถึงการ
ประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชน

Virtual Reality / 
Augmented Reality

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี Virtual 
Reality (VR) และ Augmented Reality (AR)
มาปรับใช้ในการจ าลองภาพหรือสถานการณ์
เหมือนจริง เพ่ือบริหารจัดการความปลอดภัย
สาธารณะ การขยายพ้ืนที่การรักษาสุขภาพไปยัง
พ้ืนที่ห่างไกล (Telemedicine) รวมถึงการเพ่ิม
รูปแบบใหม่ๆ ในการเรียนการสอน และการ
ท่องเท่ียว

Smart Machine/Artificial 
Intelligence

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี Smart
Machine มาปรับใช้เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ 
และตอบสนอง การให้บริการอัตโนมัติ โดยระบบ 
Smart Machine จะพัฒนาขึ้น และสามารถ
ประเมินปัญหา และจัดการสมดุลตลอดห่วงโซ่การ
บริการ

Cyber Security
หน่วยงานภาครัฐควรค านึงถึงความปลอดภัยทางไซ

เบอร์ (Cyber Security) โดยจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเหตุการณ์ 
และมีความยืดหยุ่น อีกทั้งปรับเปลี่ยน Mindset ในการจัดการ
ประเด็นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

Block Chain / Distributed  
Ledger Technology

Block Chain ภาครัฐประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Block Chain ในการจัดเก็บข้อมูล
และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง และลดภาระการพ่ึงพาคนกลาง
ในการท าธุรกรรม ภายใต้ความปลอดภัยท่ีมี
ความน่าเชื่อถือ

Cloud Computing

Cloud Computing  หน่วยงาน
ภาครัฐน าเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing 
มาปรับใช้ในการเก็บข้อมูล เพ่ือลดความยุ่งยาก
ในการติดต้ังระบบ ลดต้นทุนในการดูแลระบบ
และต้นทุนส าหรับการก่อสร้างเครือข่ายด้วยต้น
เอง

Big Data

น าข้อมูล Big Data มาประมวล 
และใช้เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ 
และประเมินสภาพธุรกิจการให้บริการ 
โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และ Smart
Machine เพ่ือให้การวิเคราะห์และ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการเป็นแบบ 
real-time

Advanced Geographic 
Information System

Advanced Geographic 
Information System หน่วยงานภาครัฐน า
เทคโนโลยี Advanced Geographic 
Information System มาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดสรรทรัพยากรด้าน
การเกษตร  การบริหารจัดการระบบคมนาคม
ขนส่ง เป็นต้น

ที่มา: การจัดประชุมระดมความคิดเห็นการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนที่น าทางด้าน
เทคโนโลยีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Technology Roadmap)
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนดิจิทัล

ประสิทธิภำพสูง ให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศ

เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

2. ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ขับเคลื่อน New S-Curve 
เพ่ิมศักยภาพ สร้างธุรกิจ 
เพ่ิมมูลค่า

3. สร้ำงสังคมคุณภำพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างการมีส่วนร่วม 
การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม

5. พัฒนำ
ก ำลังคนให้พร้อม
เข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
สร้างคน สร้างงาน 

สร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน

4 ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล
โปร่งใส อ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่ง
เดียว

6. สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล

กฎระเบียบทันสมัย 
เชื่อมั่นในการลงทุน

มีความมั่นคงปลอดภัย
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รัฐบาลดิจิทัล(Digital Government)

ประชำชนได้อะไร จำกรัฐบำลดิจิทัล
https://www.facebook.com/EGAThailand/videos/1492663167469986/ 

23

https://www.facebook.com/EGAThailand/videos/1492663167469986/
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Government 
Agency

1. Data Sharing and 
Integration

2. Shared Digital Infrastructure
3. Communication and 

Collaboration

Government 
Agency

Digital 
Technology

Open and 
Connected 

Government

Business and Citizen

1. Open Government Data
2. Two-Way Communication

3. Service Delivery 
4. Facilitation

Digital 
Technology

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)

ผู้ให้บริการ (Service Provider)

ผู้ก ากับดูแล (Regulator)

ผู้สร้างนวัตกรรม (Innovator)

ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)

ผู้ให้การศึกษา (Educator)

บทบาทของรัฐบาลในยุคดิจิทัล



การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหาร
สินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน

การเงิน
และการใช้จ่าย

การให้ข้อมูล

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

ความม่ันคงแห่งชาติ

การบริหารจัดการ
ชายแดน

การป้องกัน
ภัยธรรมชาติ

การค้า 
(น าเข้า/ส่งออก)

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

สาธารณูปโภค

ขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ

การยืนยันตัวตน
และการบริหาร
จัดการสิทธิ

โครงสร้างพ้ืนฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐาน5

2 3

4

คุณภาพชีวิตประชาชน

การศึกษา

การสาธารณสุข

การเพ่ิมประสิทธิภาพ            
แรงงาน 

1

สวัสดิการประชาชน

ภาษีและรายได้

การจัดการ
ในภาวะวิกฤติ

ความปลอดภัย
สาธารณะ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพ่ือ

ยกระดับบริการ

การลงทุน การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การท่องเที่ยว

ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (2560-2564)
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องค์ประกอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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ตัวอย่าง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

“รัฐบาลดิจิทัล”

สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 



ข้อมูลที่มีปริมำณ มหาศาล
อยู่ในรูปแบบที่ หลากหลาย

และเปลี่ยนแปลงอย่ำง รวดเร็ว

+ VOLUME

+ VARIETY 

+ VELOCITY

...สำมำรถน ำมำใชว้ิเครำะห์ สังเครำะห์สนับสนุนกำรตัดสินใจ

วำงแผนขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างอัจฉริยะ

...และตอบสนองควำมต้องกำรในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชาชน อย่างรวดเร็ว ตรงจุด และยั่งยืน    

• ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน (Openness & Accountability)
• ปรับปรุงประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสของกำรท ำงำนของภำครัฐ (Efficiency & Transparency)
• สนับสนุนนโยบำยกำรท ำงำนในเชิงรุกที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ (Result-Oriented Proactivity)
• ตอบสนองได้ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน (Citizen Centricity)
• ส่งเสริมกำรให้บริกำรประชำชน (Service Excellence)

Big Data ส าคัญอย่างไรส าหรับภาครัฐ

29

การใช้ประโยชน์จาก Big Data

Big Data 
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โครงการน าร่อง: การยกระดับคุณภาพชวีิตของผู้มีรายได้น้อย

การบรกิารสาธารณสขุ, การ
สง่เสรมิและป้องกนัโรค,การ
บรกิารจดัการและ
ปญัหาดา้นสขุภาพ 

การใชข้อ้มลูดา้นแรงงานแบบ
รายบคุคล เชน่ ขอ้มลูดา้นอาชพี, 
ขอ้มลูโรคระบาด, การป้องกนั
โรค, ขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม (ดนิ 
ฟ้า อากาศและความชืน้)

การใหก้ารศกึษาข ัน้พืน้ฐาน
แกส่มาชกิในครอบครวั เพือ่
เพิม่โอกาสและชอ่งทางใน
การท างานในอนาคต

การวเิคราะหข์อ้มลูในการ
จดัสรรสาธารณูปโภคให้
เพยีงพอตอ่การวางแผนใน
แตล่ะชว่งฤดกูาล เชน่การ
คมนาคม เป็นตน้

บตัรสวสัดกิารแหง่รฐัเพือ่ลด
ภาระคา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้
อปุโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นใน
ครวัเรอืน

จดัฝึกอบรมเพือ่พฒันา
สมรรถนะฝีมอืแรงงาน 
และเพิม่มลูคา่สนิคา้และ
บรกิารใหส้งูข ึน้
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ข้อมูลการ
ลงทะเบียนรับ
บัตรสวสัดิการ
แห่งรัฐ (ก.คลงั)

Model การ
ค านวณเชิง
สถิติ, ดัชนีช้ี
วดัผู้มรีายได้

น้อย

(สสช)
ข้อมูลความ
จ าเป็นพืน้ฐาน 
เช่น การเดินทาง
โดยรถสาธารณะข้อมูลการใช้

โทรศัพท์เคล่ื
อนที่

(กสทช.)

ฐานข้อมูล
ประชาชน
(มท.)

ข้อมูลการ
เสียภาษี

(กรมสรรพา
กร)

มิติในการใช้ข้อมูลเพ่ือยกระดับผู้มีรายได้น้อย

ขอ้มูลคนพิการ
(กรมส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ

คนพิการ)

ขอ้มูลสาธารณสุข
การไดรั้บสิทธิการ
รักษา  (กระทรวง
สาธารณสุข)

ขอ้มูลแผนท่ี
(GISDA) ขอ้มูลภยัพิบติั เพื่อ

ส าหรับการใหค้วาม
ช่วยเหลือระดบัพื้นท่ี 

(ปภ.)

ขอ้มูลรายการเงิน
ฝากตามบญัชี
ธนาคาร 

(ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ขอ้มูลอาชีพ
(กท.เกษตร, 
กท.แรงงาน)

ขอ้มูลการศึกษาของ
บุคคลในครอบครัว
(กท.ศึกษาธิการ)

ข้อมลูปริมาณการ
ใช้น า้, ไฟ

(การประปา, การ
ไฟฟา้)

ข้อมลูสวสัดิการ
ของรัฐ

(กท.พม.)

ข้อมลู SME
(ส านกังานสง่เสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม)

การวเิคราะห์ข้อมูล
ผู้มรีายได้น้อย
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Simulation /
Applying Policies

*    ข้อมูลจำกกำรลงทะเบียนคนจนและส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ลงพ้ืนที่ส ำรวจ

ภาพรวมการบูรณาการข้อมูลหลายแหล่งเพ่ือชี้เป้าและศึกษาลักษณะผู้มีรายได้น้อย

Model กำรวิเครำะห์ตำม MPI + ลักษณะ และควำมต้องกำรของ “คนจน” 

+ ในมิติอื่น ๆ 

“คนจนอยูท่ ีไ่หน
ตอ้งการอะไร
และเป็นใคร”

ข้อมูลในการวิเคราะห์ในปัจจุบัน ข้อมูลที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ือชี้เป้าผู้มีรายได้น้อย

Model กำรวิเครำะห์ตำม MPI **
(กำรศึกษำ, กำรเงิน, สุขภำพและสภำพแวดล้อม)

ก.คลังข้อมูลผู้มีรำยได้น้อย* กท.
สำธำรณสุข

ส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ

ก.กำรพัฒนำ
สังคมฯ (พม.) เครดิตบูโร

กท.
ยุติธรรม ปภ. กท.

ทรัพยำกร
ฯ

กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค
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พช. (ส ำรวจ จปฐ)1 ก.คลัง (ลงทะเบียนฯ)2

238,002 คน 80,954 คน66,791

164,017 คน
85,829 คน

70,205 ก.คลัง (ลงทะเบียนฯ)พช. (ส ำรวจ จปฐ)

171,211

93,812

จังหวัด A

จังหวัด B

1 ข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ) กรมกำรพัฒนำชุมชน (พช.)
2  ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี  2560 กระทรวงกำรคลัง

บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน
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กท.คลัง

กำรบูรณำกำรข้อมูล + Model กำรวิเครำะห์

ส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ

ก.กำรพัฒนำ
สังคมฯ (พม.)

ตัวอย่าง: บูรณาการข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในด้านสาธารณสุข

กท.สำธำรณสุข กท.ทรัพยำกร
ฯ

กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคเครดิตบโูร กท.ยุติธรรม ปภ.

การสง่เสรมิใหว้คัซนีแกเ่ด็ก
สรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 

(Expanded Program on 
Immunization: EPI) ใหแ้ตล่ะชว่ง
วัย

เชน่ ความชว่ยเหลอืในการปรับปรงุ
บา้น,ทีพั่กอาศัยพเิศษ, และ รว่ม
โครงการการบ าบัดฟ้ืนฟสูขุภาพ โรค
ไมต่ดิตอ่เรือ้รัง หรอื กจิกรรมรายวนั.

การใหเ้งนิอดุหนุนเด็กแรกเกดิ, การให ้
บา้นพักฉุกเฉนิแกผู่ห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม 
หรอืใหค้วามรูแ้มว่ยัรุน่เพือ่วางแผนการ
ด ารงชวีติในระยะยาว เป็นตน้

การใชค้วามชว่ยเหลอืหญงิต ัง้ครรภ์

ผูม้รีายไดน้อ้ยตอ้งการ
อะไร??

“ดา้นสาธารณสขุ”

การใชค้วามชว่ยเหลอืผูส้งูอายุ

การใชค้วามชว่ยเหลอืผูพ้น้โทษ

การลงทะเบยีนสทิธิผ์ูม้รีายได ้
นอ้ยแบบอัตโนมัตเิพือ่ไดรั้บการ
เยยีวยาชว่ยเหลอืหลังจากพน้
โทษ
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Government Data Exchange Center (GDX)
- ข้อมลูทะเบียนเอกสารยงัคงเป็นของหน่วยงานเดิม ไม่เปล่ียนแปลง
- เอกสารท่ีรับ/ส่ง ต้องเข้ารหสัลบั โดยท่ีคนกลางเปิดอ่านไม่ได้
- ไม่มีการโอนฐานข้อมลูไปท่ีอ่ืน เพียงแค่บริการส่งส าเนาเอกสารเพ่ือเก็บไว้อ้างอิง ส าหรับการสอบทานข้อมลู หรือ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อ
ยอด

35



One Stop Service (OSS)
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S

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
Government Access Channel (GovChannel)
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Website  govchannel.go.th

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน

เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการภาครัฐได้
จากจุดเดียว เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการใช้บริการภาครัฐ 

ด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกท้องถิ่นในประเทศ 

รวมถึงคนไทยที่อยูใ่นต่าง
แดน สามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการภาครัฐได้อย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ชอ่งทางที่ 1 : Website
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Website  govspending.data.go.th

https://youtu.be/OprWbuMwLJE

https://youtu.be/OprWbuMwLJE


ภาษีไปไหน (ผ่าน Mobile Application)
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ภาษีไปไหน (ผ่าน Web Responsive)
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น ำเสนอข้อมูลได้
หลำกหลำยมิต ิทัง้
- ภำพรวมข้อมูลกำรใช้

จ่ำยงบประมำณ  
- ข้อมูลเปรียบเทียบ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมหน่วยงำน  
ตำมมูลค่ำ  
ตำมจ ำนวนโครงกำร    
ตำมพืน้ที่ลงถงึระดับ    
ต ำบล เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
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ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ 
Government Application Center (GAC)

แอป GAC หรือ www.apps.go.th

GAC เป็นแอปพลิเคชนักลางภาครัฐท่ีรวบรวมบริการของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการผ่านอปุกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น 
สมาร์ทโฟน แท็ปเลต็ มารวมไว้ในที่เดียวกนั เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้ รับบริการในการเข้าถึงบริการทัง้หมดของ
ภาครัฐได้จากจดุเดียว และเลือกดาวน์โหลดบริการท่ีต้องการไป
ใช้งานได้อย่างสะดวก เช่ือถือได้

ชอ่งทางที่ 2 : Mobile Application
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ตรวจสอบข้อมูล 
• ข้อมูลบุคคล (กรมกำรปกครอง)
• บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป (บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชำติ) 
• ประวัติกำรเบิกจ่ำยอุปกรณ์คนพิกำร (ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ)
• ข้อมูลผู้ใช้น้ ำประปำ (กำรประปำนครหลวง)
• ข้อมูลนัดหมำย (รพ.รำมำธิบด)ี 
• ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภำพ ในสังกัดส ำนักปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข)
• ระบบประวัติกำรฟื้นฟู : ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
• ข้อมูลผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ (คุรุสภำ กระทรวงศึกษำธิกำร)

ตรวจสอบสิทธิ์ 
• เงินสะสมกรณีชรำภำพ (ส ำนักงำนประกันสังคม) 
• สิทธิ์กำรรับเบ้ียคนพิกำร (กรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น)
• สิทธิประกันสุขภำพ (ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำต)ิ
• สิทธิประกันสังคม (ส ำนักงำนประกันสังคม) 
• ระบบตรวจสอบสิทธิ์รับรองสิทธิ์อัตโนมัติ (รพ.รำขวิถี)

ติดตามผล
• ติดตำมเรื่องร้องเรียน (ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน) 

ดูข้อมูล
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อรำชกำร (info.go.th) : 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

บริการของภาครัฐที่เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่

เป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรภำครัฐ
ผ่ำน Government Smart Kiosk ไดด้้วยบัตร
ประชำชนเพียงใบเดียว

Government Smart Kiosk
ชอ่งทางที่ 3 : อปุกรณ์อเนกประสงค์
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• Big C สุรินทร์
• Big C โพนพิสัย หนองคำย
• Big C พระนครศรีอยุธยำ
• Big C เพชรบูรณ์
• Big C แพร่
• Big C ล ำพูน
• Big C ตำก
• Big C ร้อยเอ็ด
• Big C สระแก้ว

จุดให้บริกำร Government Smart Kiosk จ ำนวน 56 แห่ง 
ครอบคลุม 36 จังหวัด

Health care 
• โรงพยำบำลรำชวิถี  กรุงเทพฯ 2 ตู้

• ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ICT กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

• โรงพยำบำลรำมำธิบดี กรุงเทพฯ

• โรงพยำบำลต ำรวจ กรุงเทพฯ

• โรงพยำบำลวชิระพยำบำล กรุงเทพฯ

• โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

• โรงพยำบำล พหลฯ จ.กำญจนบุรี

• โรงพยำบำล มะกำรักษ์ จ. กำญจนบุรี

• โรงพยำบำล รำชบุรี จ. รำชบุรี

• โรงพยำบำล บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี

• โรงพยำบำล โพธำรำม จ.รำชบุรี 

• โรงพยำบำล ด ำเนินสะดวก จ. รำชบุรี

• โรงพยำบำล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ จ.
สมุทรสงครำม

• โรงพยำบำล เจ้ำพระยำยมรำช จ.สุพรรณบุรี

• โรงพยำบำล สมเด็จพระสังฆรำชฯ จ.สุพรรณบุรี

• โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Government
• ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข นนทบุรี 
• เทศบำลสระบุรี
• ส ำนักงำนประกันสังคมเชียงใหม่ สำขำฝำง
• เทศบำลทุ่งสง นครศรีธรรมรำช
• อำคำรอับดุรำฮม (กบข)
• ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

Public area

• G-Point ; Central ศำลำยำ  นครปฐม
• G-Point : Central World กรุงเทพฯ
• Government Center ; Central Westgate นนทบุรี
• One Stop Service ; BIG C มหำสำรคำม
• G-Point ; Thanya Park กรุงเทพฯ
• Big C เชียงใหม่
• Big C ภูเก็ต
• Big C ขอนแก่น
• Big C ชลบุรี 
• Big C อุบลรำชธำนี  
• Big C หำดใหญ่ 
• Big C นครสวรรค์ 
• BIG C อุดรธำนี 
• Big C โครำช
• Big C กำฬสินธุ์
• Big C นครพนม
• Big C บุรีรัมย์

• โรงพยำบำลประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

• โรงพยำบำลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

• โรงพยำบำลนครปฐม จ.นครปฐม

• โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำเพชรบุรี

• โรงพยำบำลสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร

• โรงบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) จ.สมุทรสำคร

• โรงพยำบำลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร
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G-News (สื่อออนไลน์ภาครัฐ)
แอปพลิเคชนัแจ้งขอ้มูลข่าวสารและบริการภาครฐั
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OTOP City

โดยกรมการพัฒนาชุมชน

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก G-News ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ประชาชนทั่วไป
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การเตรียมบุคลากรภาครัฐสูร่ัฐบาลดิจิทัล
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“1.TDGA จะเป็นแกนหลกั เป็น
ศนูย์กลางในการพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรภาครัฐด้านดิจิทลั ท่ีบคุลากร
ภาครัฐทกุระดบัจะต้องผ่านการอบรม
จากสถาบนันี ้ ด้วยหลกัสตูรท่ีเหมาะสม
กบัความสามารถทางด้านดิจิทลัในแต่
ละระดบัหรือระดบั Digital 
Literacy ของแต่ละบคุคล”

“2.มอบให้ส านกังาน ก.พ. และ
ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ไปพจิารณา
ก าหนดหลกัเกณฑ์ว่า บคุลากร
ภาครัฐต าแหน่งใด ระดบัไหนต้องมี 
Digital Skills Set ประเภท
ใดบ้าง”

การมี Digital Skills Set จะ
เป็นหนึง่ในคณุสมบตัิ
ส าคญัที่จะใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขัน้เลื่อน
ต าแหน่งตอ่ไป”

ที่มำ : นโยบำยโดยนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2560 ในวันเปิดตัวสถำบัน TDGA
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ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

มิติที่ 1
รู้เท่าทันและใช้
เทคโนโลยีเป็น

มิติที่ 2
เข้าใจนโยบาย กฎหมาย 

และมาตรฐาน

มิติที่ 3
ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์

และพัฒนา

มิติที่ 4
ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหาร

จัดการและน าองค์กร

มิติที่ 5
ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์

 Digital Literacy  Digital Governance, 
Standard and Compliance

 Digital Technology
 Digital Process and 

Service Design

 Project and Strategic 
Management

 Digital Leadership
 Digital Transformation



ฝึกอบรมผ่านสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ 

ฝึกอบรมผ่านหลักสูตรของ
สถาบันฝึกอบรมต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐ

การจัดอบรมภายในหน่วยงาน 
(In-House)

จัดการฝึกอบรม โดยสถานบัน
การศึกษา และสถาบันฝึกอบรมที่
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ

01

02
03

04

05
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 3 ล้านคน

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐด้านทักษะดิจิทัล
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จัดการฝึกอบรม
โดย TDGA



54ท่ีมา : http://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp



Thank you

www.dga.or.th

contact@dga.or.th

https://www.facebook.com/DGAThailand
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E-mail : airada.luangvilai@dga.or.th


