
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานต่างๆ ขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน

ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” 
ท าให้ขาดมาตรฐานและไม่สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้

งบประมาณที่ได้รับไมต่่อเนื่องจึงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ท่ีเหมาะสม

กฎหมายรองรับการด าเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ถูกน าไปใช้จริง

หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน

• การระบขุีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่
หน่วยงานภาครัฐต้องการจะพัฒนา

• การประเมินช่องว่างระดับขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลที่มีอยู่ปัจจุบันเปรียบเทียบกับที่
ต้องการจะเป็น 

• ข้อเสนอแนะมาตรการและโครงการหลัก
เพื่อให้สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายภานใน
ระยะเวลา 3 ปี

ปัจจุบันการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมีอุปสรรค
หลักอยู่ 5 ข้อ

1

2

3

4

5

จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย…..

การผลักดันโครงการเชิงดิจิทัล

ภาครัฐไทยปัจจุบัน รัฐบาลดิจิทัล
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วิสัยทัศน์และนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2558

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 – 2564

2 ส่วน 16 นโยบาย เพื่อเสถียรภาพ
และความเป็นปึกแผน่ของชาติ และ

ความมั่นคงในชีวิตประชาชน

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน มุ่งสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงและสังคมที่มีคณุภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561

3 มิติ 7 ประเด็น
พัฒนาระบบราชการไทย

สู่ความเป็นเลิศและโปร่งใส

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020)
7 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สู่ Smart Thailand 2020

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
5 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

มั่งคั่งมั่นคง ยั่งยืน

จากการด าเนินโครงการที่ผ่านมา คณะท างานได้ท าการศึกษาแผนแม่บทต่างๆ เพื่อให้
สามารถจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ

นโยบาย 11 ด้าน ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์
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ความสอดคล้องระหว่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 
2554-2563 (ICT2020) และแผน Digital Economy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
กับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หัวข้อ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล

ภายในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล (Digital Economy) สอดคล้องโดยตรง

กับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
“Smart Government” 

ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020)
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Digital Economy เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกว่าเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อให้ทันยคุสมัย) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ 
ปฎริูปกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการจ้าง
งานที่เพิ่มขึ้น

Digital Economy & Digital Government  

Digital Government * การออกแบบและปรับเปลีย่นรูปแบบบริการของ
รัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Mobile 
Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการได้แก่ 

1) Reintegration: การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดการก ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

2) Needs-based holism: การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการให้บริการ
สาธารณะที่ให้ความส าคัญต่อการน าความต้องการของพลเมืองมาเป็นศนูยก์ลาง 

3) Digitalization: การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน าระบบบริหารสารสนเทศ   
มาใช้ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามา
แทนที่วิธีการท างานแบบเดิม

* Ref : http://www.digitalthailand.in.th/glossary/glossary2
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ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)

โครงสร้างคณะกรรมการขับเคลือ่นการบรูณาการฐานข้อมูลภาครฐั

คณะกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
ประธานกรรมการ : พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เลขานุการ : นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ประธาน

กรรมการและ
เลขานุการ

การบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ

การบูรณาการ
ฐานข้อมูลน  าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ

การบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคง

การบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรและบริการ

โครงสร้างภาครัฐ

รมว.มท. รมว.วท.
รอง นรม.

(พลเอก ประวติร วงษสุ์วรรณ) รมว.ทส

อธิบดีกรม
การปกครอง

ผูอ้  านวยการ
สสนก.

เลขาธิการ 
สมช.

ปทก. ทส.
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

1.ความปลอดภัย
2.มาตรฐาน
3.ความเป็น
ส่วนตัว

1.โครงสร้างพื นฐาน

2.ศุนย์กลางบริการภาครัฐ
ส าหรับประชาชน

3. กฎหมายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์*

กระทรวง,
หน่วยงานหลัก

ตามแต่ละ
มาตรการ

ประเมิน
ตัวชี วัด

งบประมาณ
แผ่นดิน

รัฐบาลดจิิทลัของประเทศไทย

ส านกันายกรัฐมนตรี , 20 กระทรวง และ หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวง ICT

* อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน
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โดยสามารถก าหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยเป็น 26 ด้าน 

ประสิทธิภาพภาครัฐ

การเงินและการใช้จ่าย

การบริหารสินทรัพย์

การจัดซื อจัดจ้าง

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน

งานบริการเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนาสงัคม

ภาษีและรายได้

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ภาคการเกษตร

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

แรงงาน

การค้า 
(น าเข้า/ส่งออก) สาธารณสุข

การคมนาคม

การศึกษาการลงทุน

การให้ความ
ช่วยเหลือ

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

ความมั่นคงแห่งชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การบริหารจัดการชายแดน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การป้องกันภัยธรรมชาติ

ขีดความสามารถรองรับต่างๆ (Supporting Capabilities)

การท่องเที่ยว

สาธารณูปโภค

การใหข้้อมูล การรับฟังความ
คิดเห็น

การยืนยันตัวตน
และการบริหาร

จัดการสิทธิ

การบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อ
ยกระดับบริการ

ศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ

โครงสร้างพื นฐาน
การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
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ทั งนี ขอบเขตของการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะแรกจะครอบคลุมทั งสิ น 
18 ด้าน ดังต่อไปนี 
ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ
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ขั นตอนการด าเนินงานแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปีมี 6 ขั นตอนหลัก ดังนี 

การศึกษาขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลของประเทศผู้น า
(Leading Practice & 

Maturity Model)

ศึกษาและประเมินระดับขีดความ
สามารถปัจจุบันกับมาตรฐานที่ควรจะเป็น

(Capability Assessment)

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการทั ง
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ

(Constituent Need Analysis)

4

การวิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบ
ผลการจัดอันดับสากล 

(International Benchmarking & 
Issue Analysis)

1
จัดประชาพิจารณ์รับฟัง

ความคิดเห็น ร่าง แผนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

(Public Hearing)

5

จัดท าแผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Government 
Development Plan)

63

2

สิงหาคม - กันยายน ธันวาคม

2015 2016

จัดท า ร่าง แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ในระยะ 3 ปี (2559-2561)

จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 
ร่าง แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

จัดประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละ
ด้านเพ่ือก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาในระยะ 3ปี

และประเมินขีดความสามารถในปัจจุบัน

การศึกษาและวิเคราะห์ขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัล

ของประเทศผู้น าระดับสากล
ตุลาคม - พฤศจิกายน

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

น าแผนเข้าคณะฯ DE
และครม. 

กุมภาพันธ์
มกราคม

น าแผนเข้าครม.

เมษายน
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สรุปความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหาด้านขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
: 18 ด้าน (1/3) 

อุปสรรคและความท้าทาย แนวทางการแก้ปัญหา ประโยชน์ที่ได้รับ

การให้ข้อมูล

การรับฟังความคิดเห็น

การยืนยันตัวตนและการ
บริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ

ศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ

โครงสร้างพื นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลปริมาณมากที่หลากหลายและซับซ้อน ถูก
จัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานต่างกัน 
และมีกฎระเบียบท่ีจ ากัดการบูรณาการข้อมูลในเชิง
ปฏิบัติ

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน รวมท้ังมีมาตรการในการควบคุม
ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิอาจต้อง
ตรวจสอบเอกสารท่ีใช้ยืนยันตัวตนจ านวนมากและ
หลากหลาย จึงมีความท้าทายในการรักษาสมดุล
ระหว่างการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการ
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการ

ใช้บัตรประชาชน (Smart Card) ในการยืนยันตัวตน
และบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบริการผ่าน
ช่องทางกายภาพ และใช้บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์
กลางส าหรับท าธุรกรรมภาครัฐทุกประเภทผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

 เพื่มความปลอดภัยของข้อมูล 
 อ านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยลด

การใช้ส าเนาเอกสารและการป้อนข้อมูลของ
เจ้าหน้าท่ี

 เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานต่างๆ
และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ 

 บูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐ

ผู้ใช้บริการจ านวนมากมีความต้องการท่ีหลากหลาย 
มีชนิดของข้อมูล ช่องทางการบริการ และหน่วยที่
เกี่ยวข้องปริมาณมาก และมีมาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน

จัดท าศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการ
ให้ทุกข้อมูลผ่านจุดเดียว โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูล 
ตามความต้องการของผู้รับบริการ

 ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
 ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย

ประชาชนมีความคาดหวังต่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ของภาครัฐที่สูงขึ้น โดยเรื่องร้องเรียนจ านวนมากมี
ความซับซ้อน ท่ีต้องการความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานในการแก้ไข 

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครอบคลุมทุกงานบริการกลาง 
และยังขาดการบูรณาการด้านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์

บุคคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ยกระดับประสิทธิภาพและการใช้งานของศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ให้เป็นระบบกลางที่สามารถ
เชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนทุกประเภทของทุกหน่วยงานได้ 
มีการเข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
แบบเชิงรุก

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับ
บริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับรัฐบาลดิจิทัล

สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐพร้อมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

 ประชาชนร้องเรียนกับภาครัฐเรื่องใดผ่านข่อง
ทางใดก็ได้ (No Wrong Door) 

 ภาครัฐทราบถึงความต้องการของประชาชนใน
เชิงรุกและด าเนินการแก้ไขได้ทันที

 เกิดการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน 
ICT ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

 สนับสนุนระบบงานบริการกลางเพื่ออ านวย
สะดวกให้กับประชาชน

 บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

 ภาครัฐมีบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในงาน
บริการเชิงดิจิทัลมากขึ้น

ด้านขีดความสามารถ

1
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 เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการน าเข้า/ส่งออก
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ

อุปสรรคและความท้าทาย ประโยชน์ที่ได้รับ

การเพิ่มประสิทธิภาพภาค
การเกษตร

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน

การให้ความช่วยเหลือ

การค้า (น าเข้า-ส่งออก)

การลงทุน

ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบายกระจัด
กระจายอยู่หลายแห่ง ขาดการบูรณาการ และไม่
เพียงพอ เช่น ขาดข้อมูลผู้ยากจนรายบุคคล และไม่
สามารถติดตามและวัดประสิทธิผลของการ
ช่วยเหลือต่างๆ ได้โดยง่าย

ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึง
จ าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากขึ้นทุกปี อีก
ท้ังผลิตภาพแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ 

บูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถก าหนดสิทธิรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถให้บริการเชิงรุกได้  

บูรณาการฐานข้อมูลตลาดแรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจับคู่ การให้
ค าปรึกษาด้านอาชีพ การฝึกอบรม การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิตการงาน และการปรับสมดุล
ตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทราบถึงสิทธ์ิ
ต่างๆ ท่ีพึงจะได้ และได้รับความช่วยเหลือเชิงรุก

 ภาครัฐติดตามประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ผู้ว่างงานได้งานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
 ผู้จ้างงานได้แรงงานท่ีตรงกับความต้องการ
 ภาครัฐวางแผนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพ

แรงงานให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

ภาคการเกษตรมีความส าคัญต่อไทยท้ังในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยปัญหาเกษตรกรยากจนยัง
เป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องรีบแก้ไข ท้ังในมิติของการ
เพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ัวโลก
ตลอดท้ังวงจรประสบการณ์การท่องเท่ียว จึง
จ าเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนภาคการท่องเท่ียว ให้เป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การขออนุญาตเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐจ านวน
มาก ต้องกรอกข้อมูลและส่งเอกสารซ้ าซ้อน และใช้
ระยะเวลานาน

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ในด้านการค้า (Trading Across Border Index) 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อันเป็นผลมาจากการน าเข้า/
ส่งออกมีขั้นตอนจ านวนมากและใช้ระยะเวลานาน

บูรณาการข้อมูลการเกษตรระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ส าหรับน ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลเชิง
คุณภาพท่ีตรงความต้องการของเกษตรกรแบบ
รายบุคคล ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาค
การเกษตร 

ยกระดับประสบการณ์นักท่องเท่ียวในยุคดิจิทัล
(Digital Tourism) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวในการค้นหาข้อมูล วางแผน และจัดซ้ือ
สินค้าและบริการเพื่อการท่องเท่ียวผ่านช่องทาง
ออนไลน์

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการด้านการลงทุน
แบบข้ามหน่วยงาน ระหว่างทุกหน่วยงานผู้มีมี
อ านาจในการอนุมัติอนุญาตเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ

มีระบบบูรณาการการน าเข้า/ส่งออกแบบครบวงจร ให้
ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าส่งออกแบบครบวงจรกับท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยลดความซ้ าซ้อนในการป้อนข้อมูลและส่งเอกสาร 

 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตร
 ภาครัฐมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ด้านการเกษตร

 ยกระดับประสบการณ์การท่องเท่ียวในยุค
ดิจิทัล

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการและของประเทศโดยรวม

 เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจ
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ

ลงทุน (Ease of doing Business)
 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ

แนวทางการแก้ปัญหา ด้านขีดความสามารถ

สรุปความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหาด้านขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
: 18 ด้าน (2/3) 
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อุปสรรคและความท้าทาย ด้านขีดความสามารถ ประโยชน์ที่ได้รับ

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

ภาษีและรายได้

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

การจัดการในภาวะวิกฤต

การป้องกันภัยธรรมชาติ

ไทยมีจ านวนและการจ้างงานในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ปริมาณมาก แต่ทว่า
ผลิตภาพแรงงานของไทยยังต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง
อย่างมาก การพัฒนาศักยภาพ SME จึงเป็นโจทย์
ส าคัญส าหรับภาครัฐ

การรักษาสมดุลระหว่างการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงเวลา และการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว
แก่ผู้เสียภาษีหลากหลายกลุ่มท่ีมีความคาดหวังในด้าน
คุณภาพงานบริการท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีระบบบูรณาการเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และค าปรึกษา
เพื่อประกอบธุรกิจแก่ SME แบบครบวงจร ณ จุดเดียว 
และภาครัฐสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ผู้ประกอบการใช้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มความเป็นอัตโนมัติงานบริการด้านภาษี และมี
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและลดการรั่วไหล
ของการจัดเก็บภาษี

 ยกระดับศักยภาพของ SME
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โดยรวม

 ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกในการรับบริการ
ด้านภาษี

 ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตรงเวลา ลดการรั่วไหล

การบริหารจัดการชายแดนมีความซับซ้อนมากขึ้น 
จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจ านวนผู้เดิน
ทางเข้าออกประเทศ ภาครัฐจ าเป็นต้องควบคุม
และรักษาความปลอดภัยข้ามแดนในขณะท่ีต้อง
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง 

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของโลกท่ีพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวังให้
ภาครัฐใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าวในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย

การป้องกันภัยธรรมชาติมีความซับซ้อนสูง ท้ังใน
มิติของชนิดภัยพิบัติ ประเภทข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร จนถึงประชาชนท่ีมี
ความเสี่ยงซึ่งล้วนแต่มีปริมาณมาก

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นการแก้ปัญหา
ในหลายมิติภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ ซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานจ านวนมาก จ าเป็นต้องบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

ขยายผลระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยลายน้ิวมือให้ครอบคลุม
ทุกด่าน สามารถรองรับพลเมืองและชาวต่างชาติท่ีมี
การลงทะเบียนล่วงหน้า รวมถึงให้มีการประเมินความ
เสี่ยงของผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า 

บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ศูนย์
บัญชาการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการติดตาม
และบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลท่ีตั้งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วย
บรรเทาภัย

 เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชน
 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ

 เพิ่มการรักษาความปลอดภัยชายแดน
 เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการ

การตรวจคนเข้าเมืองแก่ผู้เดินทาง

 ลดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อม

 เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและ
เตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดเหตุ

 ลดผลกระทบของการเกิดภัยธรรมชาติ

 ลดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาวะ

วิกฤต
 ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

แนวทางการแก้ปัญหา 

บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพ่ือเฝ้าระวังและ
ตรวจจับความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพ่ือบริหารจัดการผ่าน
ระบบศูนย์บัญชาการ และใช้ระบบดิจิทัลสนับสนุการ
ด าเนินงานของการสืบสวนและด าเนินคดี

บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
ประชากรและภูมิศาสตร์  ข้อมูลน้ า หรือข้อมูลดิบจาก
เซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการ
ภัยธรรมชาติ โดยมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล ให้
สามารถน าไปเชื่อมโยงและต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง

สรุปความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหาด้านขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
: 18 ด้าน (3/3) 

13

14

15

16

17

18

15
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วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...

“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการด าเนินงาน
แบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”

Digital 

Government

Government Integration
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท้ังการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงาน เพื่อสามารถ
• เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวท่ีสมบูรณ์
• ใชบ้ริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน 
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
• มกีารเช่ือมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ 
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• มีเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
การยกระดับงานบริการภาครัฐใหม้ีการออกแบบ
ประสบการณ์และด าเนินการแบบเฉพาะเจาะจง
ตามความต้องการรายบุคคล บนความสมดุล
ระหว่างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูล
ของประชาชน และการอ านวยความสะดวก 

Driven Transformation
การปรับเปลี่ยนองค์กรท้ังในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ 
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากผู้น าระดับประเทศที่มี
ความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความส าคัญ
ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถ

รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความม่ันคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

การบูรณาการข้อมูล:
การบูรณาการข้อมลูผ่าน
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

การให้ความช่วยเหลือ: 
การให้บริการความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร:
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล

ผ่านการบูรณาการ

ความปลอดภัยสาธารณะ:
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ:
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

โดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

การใหข้้อมูล:
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดยีว

โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

การรับฟังความคิดเห็น:
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเขา้ถึง

ความต้องการในเชิงรุก

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน:
การบูรณาการตลาดแรงงาน

แบบครบวงจร

การท่องเท่ียว:
การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร

การลงทุน:
การบูรณาการงานบรกิาร

ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การค้า (น าเข้า/ส่งออก):
การบูรณาการการน าเข้าส่งออก

แบบครบวงจร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุก

เพื่อส่งเสริมการเติบโต

ภาษีและรายได้:
ระบบภาษีบูรณาการ

ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบริหารจัดการชายแดน:
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร

ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

การป้องกันภัยธรรมชาติ:
การบูรณาการข้อมลู

เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต:
การบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

โครงสร้างพื นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
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การจัดล าดับความพร้อมของมาตรที่การส าคัญเพื่อยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัล

ความพร้อมสูงความพร้อมต่ า

ยกระดับ
ได้มาก

ยกระดับ
ได้น้อย

ระดับความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง (Readiness Assessment)

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 1

ประกอบด้วย 9 มาตรการ ได้แก่
1. การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง
2. โครงสร้างพื นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
4. การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
7. การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
8. การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
9. ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 2

ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่
1. การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card 

หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง
3. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 2

ประกอบไปด้วย 1 มาตรการ ได้แก่
1. การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 3

ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่
1. การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
3. การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน

ผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับผู้โดยสาร
4. การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
5. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ

ในภาวะวิกฤต

ช่องว่างของ
ขีดความสามารถ

ปัจจุบันเปรียบเทียบ
กับท่ีต้องการจะเป็น

ควรได้รับการผลักดันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ควรจัดท าเป็น Quick Wins เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาให้ได้ถงึเปา้หมาย

ควรเร่งสนับสนุนและผลักดันเพื่อให้เกิดผลและการพัฒนาแบบกา้วกระโดด

ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ



17

มาตรการ ม.ค. – ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560 ม.ค. – ธ.ค. 2561
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก
การบูรณาการข้อมูลประชาชน 
(Citizen Data Integration)

E-Government Act

การบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล 
(Business Data Integration)

โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Integrated Social Benefits)

โครงการระบบช าระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใช้บัตร 
(Universal Benefits Card)

การบูรณาการโครงสร้างพื นฐานกลางด้าน ICTส าหรับบริการภาครัฐ 
(Government Shared Infrastructure) (Data Center)

การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Capacity Building)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงาน 
(Labor Market Intelligence Center)

ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์
(Integrated Virtual Labour Market)

เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
(Smart Service)

แผนการด าเนินงานโครงการกลุ่มมาตรการที่ส าคัญล าดับที่ 1 (1/2)

1. การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

4. การให้บริการ
ความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

2. โครงสร้างพื นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

3. ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ 

5. การบูรณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบวงจร

มท. และ สรอ.

สรอ.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก.พ.ร. และ สรอ.

สรอ.

ก.พ.ร. และ กรมบัญชีกลาง

ธปท. และ กค.

สป.รง. , สศอ.

กรมการจัดหางาน,
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ สศอ.

สรอ.



18

มาตรการ ม.ค. – ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560 ม.ค. – ธ.ค. 2561
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงานโครงการกลุ่มมาตรการที่ส าคัญล าดับที่ 1 (2/2)

6. การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ

9. ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร

7. การบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

8. การส่งเสริม SME 
แบบบูรณาการเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการเติบโต

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 
(Agricultural Intelligence Centre)

ระบบให้ค าแนะน าเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก
(Connected Farmer)

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจส าหรับ SME
(Software as a Service for SME) 

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
(Integrated Business licensing system)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ SME
(SME Information Portal)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก
(Tax Analytics)

ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ
(Automatic Tax Filing)

สศก.

กรมส่งเสริมการเกษตร

สสว.

สป.กค.

สป.กค.

สสว.

ก.พ.ร., สกท. และสศอ.

*ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีภายในปี 59 เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลก่อน

โครงการบ่มเพาะความสามารถ
เชิงดิจิทัลและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME

สรอ., SIPA, Software Park

*ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีภายในปี 59 เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลก่อน
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แผนการด าเนินงานและผลลัพธ์ของปี 2559 ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน (1/2)
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แผนการด าเนินงานและผลลัพธ์ของปี 2559 ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน (2/2)
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แผนการด าเนินงานโครงการกลุ่มมาตรการที่ส าคัญในล าดับถัดไป

1. การให้ทุกข้อมูลงาน
บริการผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

2. การยืนยันตัวตนและ
บริหารจัดการสิทธิโดยใช้ 

Smart Card หรือผ่านบัญชี
ผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

ระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล
(My Government Portal) (KIOSK)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐ
(Customer Centric Information Portal) (data.go.th, GAC, เป็นต้น)

ระบบวิเคราะห์ความต้องการประชาชนในเชิงรุก
(Proactive Needs Analysis)

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
(Tourism Intelligence Centre)

ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง  
(E-Citizen and E-Business Single Sign-on)

ขยายผลศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ภาครัฐ 1111
(Integrated Complaint Management System)

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
(Smart Trip Planner)

3. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
และการเข้าถึง

ความต้องการในเชิงรุก

4. การบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร

ขยายการใช้งานบัตร Smart Card 
(Smart Card Reader Extension) 

ก.พ.ร. และ สรอ. 

ก.พ.ร. และ สรอ. 

สป.นร.

สป.กก.

สป.กก.

สป.นร.

สรอ.

ก.พ.ร. และ สรอ. 

แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางส าหรับนักท่องเท่ียว
(Smart Travel App)

การออกอิเล็กทรอนิกส์วีซ่าผ่านทางออนไลน์
(Electronic Visa)

สป.กก.

กรมการกงสุล

…

…

…

…
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000

โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12
อีเมล : contact@ega.or.th

ขอบคุณครับ / ค่ะ


