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Thailand 4.0

ประเด็นในการน าเสนอ

การปฏริปูประเทศไทยจาก Thailand 4.0 สู ่Digital Thailand

บทบาทและกลไกการขบัเคลือ่นดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

แนวทางการขบัเคลือ่นดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย
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ตวัอยา่งการขบัเคลือ่น Digital Economy ในตา่งประเทศ
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6 แนวทางการขบัเคลือ่นการพัฒนาดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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+ Digital Technology
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วสิยัทศัน์
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ภมูทิศันด์จิทิลัของไทยในระยะเวลา 20 ปี

ระยะที ่1
Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทนุ และสรา้งฐาน
รากในการพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมดจิทิัล

ระยะที ่2
Digital Thailand I: Inclusion
ทกุภาคสว่นของประเทศไทยมสีว่น
รว่มในเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัตาม

แนวทางประชารัฐ

ระยะที ่3
Digital Thailand II: 
Full Transformation

ประเทศไทยกา้วสูก่ารดจิทิลัไทยแลนด์
ทีข่บัเคลือ่นและใชป้ระโยชนจ์าก

นวัตกรรมดจิทิัลไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ

ระยะที ่4
Global Digital Leadership

ประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ประเทศทีพ่ัฒนาแลว้ 
สามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ

และคณุคา่ทางสงัคมอยา่งยั่งยนื

1 ปี 6 เดอืน

4 ปี

10 ปี

10 - 20 ปี
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6 ยทุธศาสตร์

1.พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิลั

ประสทิธภิาพสงู ให้
ครอบคลมุท ัว่ประเทศ

เขา้ถงึ พรอ้มใช ้จา่ยได้

2. ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

ขบัเคลือ่น 
New S-Curve 
เพิม่ศกัยภาพ 
สรา้งธุรกจิ 
เพิม่มลูคา่

3. สรา้งสงัคม
คณุภาพ

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

สรา้งการมสีว่นรว่ม 
การใชป้ระโยชนอ์ยา่ง
ท ัว่ถงึ และเทา่เทยีม

5. พฒันา
ก าลงัคนใหพ้รอ้ม
เขา้สูย่คุเศรษฐกจิ
และสงัคมดจิทิลั

สรา้งคน สรา้งงาน 
สรา้งความเขม้แข็งจากภายใน

4. ปรบัเปลีย่น
ภาครฐัสูก่ารเป็น
รฐับาลดจิทิลั

โปรง่ใส อ านวยความ
สะดวก รวดเร็ว เชือ่มโยง

เป็นหนึง่เดยีว

6. สรา้งความ
เชือ่ม ัน่ในการใช้
เทคโนโลยดีจิทิลั

กฎระเบยีบทนัสมยั 
เชือ่ม ัน่ในการลงทนุ
มคีวามม ัน่คงปลอดภยั

6 ยทุธศาสตรห์ลกัของแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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21st Century Education
https://m.youtube.com/watch?v=nA1Aqp0sPQo

Connected Government
https://www.youtube.com/watch?v=p6gMDkHDcmg

Telemedicine
https://www.youtube.com/watch?v=RE7S4vOg_gY

Connected Framing
https://m.youtube.com/watch?v=GsfKSK7whZw
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TeleMedicine
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สถาบนัการศกึษา

ภาคเครอืขา่ยประชาชนในพืน้ที่
และศนูยก์ารเรยีนรู ้

ภาคเอกชน /
สมาคม ฯลฯ

รฐัวสิาหกจิ และ
องคก์ารมหาชน 

รวมถงึองคก์รรฐัใหม่ ๆ 
ในสงักดั

องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

กระทรวงดจิทิลั
เพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม

ก ากบัดแูล (Regulator)
เสนอแนะนโยบาย / บรหิารนโยบาย
(Policy Maker)

สง่เสรมิสนบัสนนุ (Facilitator)

ปฏบิตักิาร (Operator)

สว่นราชการอืน่ ๆ
เชน่ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร ฯลฯ

การท างานรว่มกบัหนว่ยงานและภาคเีครอืขา่ยอืน่ ๆ

บทบาทและกลไกการขบัเคลือ่นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม4
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บทบาทและกลไกการขบัเคลือ่นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม4

ลกูคา้ของกระทรวง (End Customers)

ผูร้ว่มงานกบักระทรวง (Partners)

กลไกการท างานของกระทรวง (Operating Model)

ผูร้ว่มงานภายนอกกระทรวง (ภาคเอกชน)

ผูร้ว่มงานภายในกระทรวง (รัฐวสิาหกจิ ไดแ้ก ่ToT, CAT ไปรษณีย)์

ผูร้ว่มงานภายในกระทรวง (องคก์ารมหาชน ไดแ้ก ่EGA, ETDA,SIPA)

คกก.ดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและ คกก.เฉพาะดา้น

ส านักงานปลดักระทรวง DE

ส านักงาน คกก.ดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ



แนวทางการขบัเคลือ่นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประทศไทย5



ยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมใหค้นไทยทกุคน
สามารถเขา้สูข่า่วสารบรกิารได้

ชาวนาดิจิทลั (Smart Farmers)

อีคอมเมิร์ซชมุชน/ท่องเที่ยวชมุชน

สาธารณสขุ/บริการภาครัฐแบบใหม่

คนไทยจะอยูพ่ืน้ทีใ่ด ก็สามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั

โครงการอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู
ประชารฐั

โครงการยกระดบัเครอืขา่ยศนูยด์จิทิลัชุมชน
ประชารฐั

รเิริม่โครงการอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูประชารัฐ 
ใหป้ระชาชนชาวไทยทกุคนสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตได ้

ยกระดับโครงการศนูยด์จิทัิลชมุชนประชารัฐ ๒,๐๐๐ แหง่ 
ท่ัวประเทศ เชือ่มโยงโรงเรยีน กศน. และโรงเรยีน ตชด.

16

เข ้าถงึ (Accessible) พรอ้มใช ้(Available) และส าม ารถจ ่ายได ้(Affordable)



24,700 หมูบ่า้น

ระยะหา่งจากชมุสายของ CAT และ ToT

3,920 หมูบ่า้น
USO’s Area

ไกลกวา่ 15 กม
จาก Node

0-3 กม จาก Node

จ านวนหมูบ่า้นทัง้หมด ในประเทศไทย 74,965 หมูบ่า้น

40,432 หมูบ่า้น
Low Broadband Unserved Area

15,732 หมูบ่า้น

30,613 หมูบ่า้น
High Profitable Commercial Area

3-15 กม จาก Node

Zone B characteristics
- Low market competition
- Not highly attractive for private operation
- Mostly non Fiber Broadband network

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน Broadband Network ส าหรับ 24,700 หมูบ่า้น

ยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมใหค้นไทยทกุคน
สามารถเขา้สูข่า่วสารบรกิารได้



แนวทางการขบัเคลือ่นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประทศไทย5



พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัสูเ่ศรษฐกจิกา้วหนา้อยา่งมพีลงั

ขบัเคลือ่น New S-Curve เพิม่ศกัยภ าพ และก ารสร ้างธรุกจิเพิม่มลูค า่
สรา้งความเขม้แข็งจากภายใน ดว้ยการน าเทคโนโลยมีาชว่ยในการพัฒนาธรุกจิใหก้า้วไกลอยา่งมพีลัง

โครงการ SMEs Go Online โครงการพฒันา SMART City 
จงัหวดัภเูก็ต

ภเูก็ตเมอืงนา่อยู่
Smile Smart and 

Sustainable Phuket

Smart 
Environment

Smart 
Healthcare

Smart 
Economy

Smart 
Tourism

Smart 
Education

Smart 
Safety

Smart 
Governance

ด าเนนิโครงการ SMEs Go online พัฒนาผูป้ระกอบการ ให ้
เรยีนรูห้ลักการท าธรุกจิดว้ย e-business

รเิริม่โครงการภเูก็ตเมอืงน่าอยู ่เพือ่สรา้งความเชือ่มั่น 
ดา้นความปลอดภัยแกป่ระชาชนและนักทอ่งเทีย่ว

19



แนวทางการขบัเคลือ่นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประทศไทย5



น าเทคโนโลยดีจิทิลัสรา้งความเขม้แข็งทางสงัคม

สรา้งการมสีว่นรว่ม และการใชป้ระโยชนอืยา่งท่ัวถงึและเทา่เทยีม
ลดความเหลือ่มล ้าทางสงัคม ดว้ยการใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการเขา้ถงึ เขา้ใจ ใชเ้ป็น รูเ้ทา่ทันการเปลีย่นแปลง

โครงการสง่เสรมิการใชด้จิทิลัอยา่ง
สรา้งสรรคแ์ละรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

(Digital Literacy)

โครงการเรยีนรูต้ลอดชวีติผา่น
Thai MOOC

(Thai Massive Open Online Course)
ระบบการเรยีนการสอน
ออนไลนร์ะบบเปิด
ส าหรบัมหาชนคลงัความรูด้จิทิลั

เพือ่การเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ

ระบบสือ่ออนไลนเ์พือ่
การเรยีนรูท้างไกล 
เฉลมิพระเกยีรตฯิ

ระบบพฒันาคณุภาพ
การศกึษาดว้ย
เทคโนโลยกีารศกึษา
ทางไกล (DLIT)

(สกอ.)

(สกอ.)

(สพฐ.)

Media 
Literacy

Information
Literacy

Digital
Literacy

ICT
Literacy

Digital Skill
Literacy

สือ่สรา้งสรรค/์
รูเ้ทา่ทนัสือ่

รูจ้กั เขา้ใจ ใชเ้ป็น

คน้หา แบง่ปนั
วเิคราะหข์อ้มลู

สรา้งคณุคา่
เพิม่ทกัษะการเรยีนรู ้

พลกิโฉมการศกึษา โดยการสรา้งแพลตฟอรม์กลาง 
e-learning ของประเทศ

ใหป้ระชาชนชาวไทยเขา้ถงึโดยงา่ย

รว่มกับส านักงานคณะกรรมการอาชวีะศกึษา โดยสถาบันการศกึษา
ท่ัวประเทศพัฒนาสือ่การเรยีนรู ้๑๒ วชิาชพี ดา้นคา้และบรกิาร

ตามขอ้ตกลง AEC
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แนวทางการขบัเคลือ่นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประทศไทย5

26 ขดีความสามารถเชงิดจิทิัลภาครัฐภายใตแ้ผนพัฒนารัฐบาลดจิทิัล
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งานบริการภาครัฐ ประสิทธิภาพภายในองค์กร
Government to Government (G2G) Government to Customer (G2C)

• Information Gateway
• No Wrong Door

• Single Sign-On
• Complaint System

• Electronic Government 
Procurement (e-GP)

• Electronic State Property
• DPIS 5  DPIS 6
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PLACE INFRA
STRUCTURE

MANAGER SUSTAIN
ABILITY

• ปลอดภัย
• สะดวกในการเขา้ถงึ

• เปิด 24 ชัว่โมง
• …

• อนิเทอรเ์น็ต
• Mobile Device
• เครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊
• Server

• คร ู(โรงเรยีน / กศน.)
• เจา้หนา้ที ่อปท. / 

อบต. / เทศบาล
• พระ

• จติอาสา

• ความรูค้วามเขา้ใจ
• การศกึษา
• สขุภาพ
• อาชพี
• สงัคม / เพือ่น

• ศกึษา ออกแบบโมเดลศนูยด์จิทิัลชมุชน
• พัฒนา Prototype

ชุมชน
และอืน่ๆ

สถานศกึษา
อปท.

(อบต. และ 
เทศบาล)

ศาสนสถาน

สรา้งคน สรา้งงาน สรา้งความเขม้แข็งภายใน
กลไกการท างานของศนูยด์จิทิลัชมุชน 600 แหง่ทั่วประเทศไทย

ประสาน
• องคก์ารมหาชน และ

รัฐวสิหกจิในก ากบั
• กระทรวง กรมทีเ่กีย่วขอ้ง
• ภาคเอกชน

HOW TO DO?

WHAT TO DO?

ขบัเคลือ่น
ศนูยด์จิทิัล
ชมุชน

Model ศนูยด์จิทิลัชุมชน ศนูยข์บัเคลือ่นการพฒันา
Digital Economy

แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม6

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
การสรา้งโอกาสดว้ยดจิทิลั
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วงจรชวีติของเกษตกร

เกษตร 4.0 จากวงจรชวีติของเกษตกร สู ่Smart Farmers & Connected Farming

ตืน่นอน

ด ูApp

(รูส้ภาพอากาศ)

ขายของ

มรีายได้

ตดัสนิใจ

เก็บผลผลติ

ด ูApp

(รูร้าคาผลผลติ)

มเีงนิมา

สรา้งบา้น/ซือ้รถ

เชา้มดื

เชา้

สายๆ

เทีย่ง

บา่ยๆ

ค า่

0400-0630

0630-0700

0700-1130

1130-1330

1330-1800

1800 

ตืน่นอน + เก็บผลผลติ

กนิอาหารเชา้

เดนิทางไปขายผลผลติทีต่ลาด หรอืสง่พอ่คา้คนกลาง

กนิอาหารกลางวนั

ท านุบ ารงุพชืผล เพือ่ขายในวนัตอ่ไป

พักผอ่น กนิอาหารเย็น

Smart Farmers & 
Connected Farming

• เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
• ลดการสญูเสยีผลผลติ
• ผูบ้รโิภคไดร้ับผลผลติตรงตามความตอ้งการ
• เกษตกรมรีายไดด้ขี ึน้

แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม6



PLACE INFRA
STRUCTURE

MANAGER SUSTAIN
ABILITY

• ปลอดภัย
• สะดวกในการเขา้ถงึ

• เปิด 24 ชัว่โมง
• …

• อนิเทอรเ์น็ต
• Mobile Device
• เครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊
• Server

• คร ู(โรงเรยีน / กศน.)
• เจา้หนา้ที ่อปท. / 

อบต. / เทศบาล
• พระ

• จติอาสา

• ความรูค้วามเขา้ใจ
• การศกึษา
• สขุภาพ
• อาชพี
• สงัคม / เพือ่น

• ศกึษา ออกแบบโมเดลศนูยด์จิทิัลชมุชน
• พัฒนา Prototype

ชุมชน
และอืน่ๆ

สถานศกึษา
อปท.

(อบต. และ 
เทศบาล)

ศาสนสถาน

กลไกการท างานของศนูยด์จิทิัลชมุชน 600 แหง่ทั่วประเทศไทย

ประสาน
• องคก์ารมหาชน และ

รัฐวสิหกจิในก ากบั
• กระทรวง กรมทีเ่กีย่วขอ้ง
• ภาคเอกชน

HOW TO DO?

WHAT TO DO?

ขบัเคลือ่น
ศนูยด์จิทิัล
ชมุชน

กรม DE ส านกังานปลดักระทรวง

แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม6

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
การสรา้งโอกาสดว้ยดจิทิลั
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TeleMedicine Smart Education

Pilot Implement รพ ในจังหวัดตาก ทีม่ลีัษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขา และเป็นเสน้ทางยาวจรดเขตแดนพมา่
• น าระบบ Telemedicine มาใชร้ะหวา่ง รพ แมส่อด กบั รพ อุม้ผาง (ลดระยะเวลาการเดนิทางมาพบหมด 3-4 ชม)
• บรูณาการฐานขอ้มลูสขุภาพทกุโรงพยาบาลในจังหวัดตาก
• น าระบบ Smart Education มาใชร้ะหวา่ง รพ. อ.เมอืง (รพ พระเจาตากสนิมหาราช) กบั รพ.แมร่ะมาด (ลดระยะเวลานักศกึษาแพทยไ์มต่อ้งเดนิทางมาเรยีน สามารถอยู่

รพ แมร่ะมาดก็เรยีน online กบัอาจารยแ์พทยท์ี ่รพ.พระเจา้ตากสนิได)้

พัฒนาระบบการตรวจ รักษาโรค / การเรยีนการสอนทางไกลสขุภาพในยคุดจิทิลั



บรูณาการฐานขอ้มลูภาครัฐ ใหบ้รกิารประชาชนโดยไมต่อ้งใชส้ าเนาบัตรประชาชน 
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๑. รับแจง้ความเอกสารหายผา่นระบบสารสนเทศสถานี
ต ารวจ (Crimes) (ตลุาคม ๒๕๕๙)
๒. ใหบ้รกิารขอใชน้ ้า ใชไ้ฟฟ้า และขอโทรศัพท ์บรกิารเบ็ดเสร็จ ณ 
จดุบรกิารเดยีว (One Stop Services: OSS) ในเขตกรงุเทพมหานคร 
(ตลุาคม ๒๕๕๙)
๓. ขยายการใหบ้รกิารขอ้มลูประวตัผิูป่้วย ๕ โรคส าคัญ (มกราคม 
๒๕๖๐)

๔. เชือ่มโยงขอ้มลูเพือ่ใหบ้รกิารจัดหางาน (๔๔ 
แหง่) (มกราคม ๒๕๖๐)
๕. จัดท าฐานขอ้มลูเกษตรกร ของกรมสง่เสรมิการเกษตร 
การปศสุตัว ์กรมประมง (กมุภาพันธ ์๒๕๖๐)
๖. เชือ่มโยงขอ้มลูเพือ่ใหบ้รกิารรับสมัครนักเรยีนระดับ
ประถมศกึษา (พฤษภาคม ๒๕๖๐)

แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม6

งานบรกิารภาครฐั
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งานบรกิารภาครฐั ปฏวิตังิานบรกิารภาครัฐสูย่คุดจิทัิล ไดแ้ก ่Single Sign-On, No Wrong Doors, 
Complaint System like 311, …
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ค้นหาข้อมูล
(Search)

เข้าถึงข้อมูล
(Discover)

ใช้ข้อมูลเพื่อรับบริการ
(Use)

ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง

ไม่มีการจัดระเบียบข้อมูล
ท าให้ยากต่อการค้นหา

ข้อมูลที่พบอยู่ในรูปแบบที่
เข้าใจยากและไม่
สอดคล้องกับแหล่งอื่นๆ

ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่
สามารถรับบริการภาครัฐได้

ผู้รับบริการเสียสิทธิในการรับ
บริการภาครัฐอื่นๆ เนื่องจากไม่
ทราบข้อมูลหรือได้รับข้อมูลที่ผิด

1

2

4

5

3

ผู้รับบริการภาครัฐ

Info GW ปัญหาทีป่ระชาชนประสบจากการใหข้อ้มลูงานบรกิารภาครัฐทีข่าดประสทิธภิาพ
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ข้อมูลอยู่ในรูปแบบและภาษาที่เขา้ใจง่าย

มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลงานบริการตามประเภทของผู้ใช้บริการ 
ในหลายระดับ (ประชาชน ธุรกิจ นักท่องเที่ยว) 

ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับแหล่งอื่นๆ1

3

2

มีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 4

Information 
Gateway

การใหข้อ้มลูงานบรกิารภาครัฐทีม่ปีระสทิธภิาพInfo GW
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ประชาชน
ปัจจุบัน

กระทรวง
มหาดไทย

กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
พม. . . .

ข้อมูลกระจัดกระจายตามหน่วยงานผู้ให้บริการ

ที่ควรจะเป็น

ระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐ (Information Gateway)

ประชาชน

มห
าด

ไท
ย

สา
ธา

รณ
สุข

ศึก
ษา

ธิก
าร

พม
.

แร
งง

าน

กษ
.

ยุต
ิธร

รม

ทก
.

ท่อ
งเท

ี่ยว
กีฬ

า

กล
าโ

หม

ต่า
งป

ระ
เท

ศ

คม
นา

คม

กา
รค

ลัง

ส า
นัก

นา
ยก

. . 
.

สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกชนิดได้ ณ จุดเดียว

ประโยชน์ที่ได้รับ :
• ประชาชนสามารถหาข้อมูลบริการภาครัฐท่ีถูกต้องได้อย่าง

ง่ายดายผ่านแหล่งเดียว (Single Source of Truth)
• ท าให้ขั้นตอนการขอรับบริการสะดวกรวดเร็วมากขึ้น จาก

การได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน (Reduce Error Rate)

Info GW
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ที่มา: https://www.malaysia.gov.my/en/citizen?subCatId=293847&categoryId=126086

Leading Practice:
myGovernment – The Government of Malaysia’s Official Portal

มีการจ าแนกข้อมูล โดยค านึงถึง
ผู้รับบริการเป็นหลัก ท าให้ง่ายต่อ
การค้นหาข้อมูล

- ช่วงอายุประชาชน 
- กิจกรรมของนักท่องเท่ียว 
- ขั้นตอนการประกอบธุรกิจ

2 รวบรวมข้อมูลด้าน
งานบริการภาครัฐจาก
ทุกกระทรวงไว้ใน
ระบบศูนย์กลาง

1

เสนองานบริการที่เป็นที่
นิยมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ ท าให้ค้นหา
ข้อมูลได้รวดเร็วย่ิงข้ึน

3

ตวัอยา่งประเทศทีป่ระสบความส าเร็จในการใหข้อ้มลูงานบรกิารภาครัฐInfo GW
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Complaint http://www1.nyc.gov/311/index.page



แนวทางการขบัเคลือ่นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม6

Complaint 311 = Single source for NON-EMERGENCY Service & Information

ประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการ = ตอบรับโทรศพัท์ภายใน หรือน้อยกว่า 30 วินาที (ข้อมลูปี 2003-2014)

• ให้บริการ 24x7x365
• ให้บริการมากกวา่ 180 ภาษา
• มีพนกังานมืออาชีพให้บริการมากกว่า 

350 คน
• ให้บริการประชาชนมากวา่ 3,600 บริการ
• อตัราเฉลี่ยบริการทางโทรศพัท์ 50,000 

ครัง้ตอ่วนั (2013)
• จ านวนครัง้การให้บริการ (2013) มากกว่า 

180 ล้านครัง้
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Complaint 311 = Single source for NON-EMERGENCY Service & Information

• Accessibility

• Accountability

• Transparency

NYC Government Service ก่อน 311 พันธกจิ NYC 311

ประชาชนสามารถติดต่อได้ง่าย ให้บริการได้อย่าง
รวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงความต้องการของ
ประชาชนทุกคน

ยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เน้น
o ภารกิจหลัก
o ภารกิจที่ประชาชนใช้บริการมาก

มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์เพื่เป
รับปรุงงานบริการโดยประชาชนชาว New York

• มีมากกว่า 40 Call Centers (ของหน่วยงานภาครัฐ)
• แต่ละหน่วยงานจะมีเวลาการให้บริการ ที่หลากหลาย 

แตกต่างกัน
• มีมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: 

SLA) ที่ถูกก าหนดจากหน่วยงานแต่ละหน่วย
• ขาดวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้จะเป็นการ

ให้บริการประเภทเดียวกัน
• มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่จ ากัด แบบจ ากัด



แนวทางการขบัเคลือ่นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประทศไทย5

Complaint 311 = Single source for NON-EMERGENCY Service & Information
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Complaint วิวฒันาการ NYC311: สอดคล้อง ตรงความต้องการประชาชนทกุระดบั

การให้บริการ
ประชาชน

Call Center

311 Online

311-NYC
(311-692)

Social Media

iPhone & 
Android App

Online Chat

ให้บริการข้อมูล
Info-Provided

ร้องเรียน
Service Request

ขอค าปรึกษา 
แนะน า
Referral
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Complaint วิวฒันาการ NYC311: ปรับยทุธศาสตร์ด้วยการน าดิจิทลัมาใช้

From ONE-TO-ONE environment to ONE-TO-MANY Accessible Platform

• ประชาชนเข้าถึง 311 เพ่ือถามข้อมลู ขอรับ
บริการ (1 ค าถาม 1 ค าตอบ 1 ลกูค้า)

• นบัจ านวนการให้บริการจากจ านวนครัง้ของ
การเข้าถึง

• ไม่มีช่องทางรับบริการผ่าน website 
• ลกูค้า (ประชาชน) ไม่สามารถตรวจสอบ

สถานะของการขอรับบริการได้
• มีการให้บริการตอบรับอตัโนมตัิ แตท่ างานใน

เวลาราชการ และหยดุวนันกัขตัฤกษ์
• ไม่เปิดเผยฐานข้อมลูต่อสาธารณะ

From ONE-TO-ONE (2003-2008) To  ONE-TO-MANY (2009-2013)

• มีระบบตอบรับอตัโนมตัิหลากหลายภาษา
• มีระบบ 311 online
• มีระบบ 311 Facebook และ Twitter
• มีระบบ Open Data
• มีระบบสง่ข้อความ (Mesenger) ได้ 311-692
• มีการให้บริการผ่าน application ทัง้ iPhone และ 

Android
• มีช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ (Blogs, Crowd 

Sourcing, Online Suggestion Box)
• สร้าง 311 CRM
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Complaint http://www1.nyc.gov/311/index.page
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ขอข้อมูลภาครัฐ

ติดต่อสอบถาม

ท าธุรกรรม

ท าการร้องเรียน

ติดตามสถานะ เช
ื่อม

กับ
หน

่วย
งา

นภ
าค

รัฐ
กว

่า 
30

0 
หน

่วย

3000 งานบริการ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวง...

กระทรวงแรงงาน
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Info/Data Architecture

ศนูยก์ลางบรกิารขอ้มลู (Information Gateway)
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นติบิคุคล

บคุคล

Identification: โฉนดทีด่นิ

จากกรมทีด่นิ พืน้ทีป่่าไม้

Attributes:

ทีต่ัง้ สภาพดนิ ชลประทาน 

สภาพอากาศ 

พืน้ทีเ่พาะปลกู

ผังเมอืง เขตป่าไม ้

เขตภัยธรรมชาต ิฯลฯ

Identification:

เลขเครือ่งจกัร

เลขเครือ่งยนต์

Attributes:

แรงมา้ 

ขนาด

แรงรับน ้าหนัก 

ความจ ุฯลฯ

อ านาจการท าธุรกรรม

การถอืครองกรรมสทิธิ์

(เชน่ หุน้ในบรษิทั)

Identification: เลขทะเบยีนนติบิคุคล

Attributes: 

หนังสอืรับรอง

ใบอนุญาตตา่ง ๆ 

ทรัพยส์นิทางปัญญา

การน าเขา้ 

สง่ออก

การช าระภาษี

ฯลฯ

Identification: 
เลขบตัรประชาชน

Attributes:

ขอ้มลูสขุภาพ
วฒุกิารศกึษา
การช าระภาษี

ขอ้มลูประกนัสงัคม

ขอ้มลูอาชญากรรม

ฯลฯ

อสงัหารมิทรพัย ์ สงัหารมิทรพัย ์

การจา้งและจดัหางาน

หลกัส าคญัในการยกระดบังานบรกิารภาครัฐ ไปสูร่ปูแบบบรกิารแบบใหมท่ีเ่นน้ผูรั้บบรกิารเป็นศนูยก์ลาง (Customer-Centric Services) คอื
การเชือ่มโยงและบรูณาการขอ้มลูภาครัฐ

การเชือ่มโยงและบรูณาการขอ้มลูภาครฐั
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ศูนย์กลางบริการ
ข้อมูล 

(Information 
Gateway)

ข้อมูล 63 งานบริการหลักตาม
ประสบการณ์ผู้รับบริการ
(Customer Lifecycle)

ขยายผลครอบคลุมงานบริการส าคัญ
ให้ครบตามวงจรประสบการณ์ผู้รับบริการ

พัฒนา Personalized Info Portal 
และระบบ Login กลาง 

ขยายผลให้ครอบคลุม
งานบริการทั้งหมด

(~ 5,000 งานบริการ)

1 2A

2B

3A

ระบบศูนย์รวม
ข้อมูลคู่มือประชาชน

(พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ )

0

ก าลังด าเนินการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
: ส านักงาน ก.พ.ร./ สรอ.  

• พัฒนาระบบศูนย์ รวม
ข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ
ตาม พ.ร.บ. การอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

(www.info.go.th)

•พัฒนาศูนย์กลางสารสนเทศ
ข้ อ มู ล ง า น บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ 
(Information One Stop Service) 
– มุ่งเน้น 63 งานบริการ

•พัฒนาศูนย์กลางสารสนเทศข้อมูลงาน
บริการภาครัฐ (Information One Stop 
Service) - ขยายผลในงานบริการที่
ส าคัญ

•พัฒนาระบบบริการข้อมูลในลักษณะ 
Personalized Information Portal 
และระบบ Login กลาง

•พัฒนาศูนย์กลางสารสนเทศข้อมูล
งานบริการภาครั ฐ  (Information 
One Stop Service) - ด าเนินการต่อ
จนครบทุกงานบริการ

ศนูยก์ลางบรกิารขอ้มลู (Information Gateway)
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ศนูยก์ลางบรกิารขอ้มลู (Information Gateway) (ตอ่)

ศูนย์กลางบริการ
ข้อมูล 

(Information 
Gateway)

ข้อมูล 63 งานบริการหลักตาม
ประสบการณ์ผู้รับบริการ
(Customer Lifecycle)

ขยายผลครอบคลุมงานบริการส าคัญ
ให้ครบตามวงจรประสบการณ์ผู้รับบริการ

พัฒนา Personalized Info Portal 
และระบบ Login กลาง 

ขยายผลให้ครอบคลุม
งานบริการทั้งหมด

(~ 5,000 งานบริการ)

1 2A

2B

3A

ระบบศูนย์รวม
ข้อมูลคู่มือประชาชน

(พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ )

0

ก าลังด าเนินการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
: ส านักงาน ก.พ.ร./ สรอ.  

• พัฒนาระบบศูนย์ รวม
ข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ
ตาม พ.ร.บ. การอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

(www.info.go.th)

•พัฒนาศูนย์กลางสารสนเทศ
ข้ อ มู ล ง า น บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ 
(Information One Stop Service) 
– มุ่งเน้น 63 งานบริการ

(www.thailandgateway.info)

•พัฒนาศูนย์กลางสารสนเทศข้อมูลงาน
บริการภาครัฐ (Information One Stop 
Service) - ขยายผลในงานบริการที่
ส าคัญ

•พัฒนาระบบบริการข้อมูลในลักษณะ 
Personalized Information Portal 
และระบบ Login กลาง

•พัฒนาศูนย์กลางสารสนเทศข้อมูล
งานบริการภาครั ฐ  (Information 
One Stop Service) - ด าเนินการต่อ
จนครบทุกงานบริการ


