
11

การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ

ไอรดา เหลืองวิไล

รองผู้อํานวยการ

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

19 กุมภาพันธ์ 2559
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Topic

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

      ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

 การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ

 การบูรณาการช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐกับ

ประชาชน
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
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แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดจิทิัลของ
หน่วยงานต่างๆ ขาดวสิัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน

ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ต่างคนต่างทาํ” 
ทาํให้ขาดมาตรฐานและไม่สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้

งบประมาณที่ได้รับไม่ต่อเนื่องจงึไม่เกดิผลเป็น
รูปธรรม

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ที่เหมาะสม

กฎหมายรองรับการดาํเนินงานอเิลก็ทรอนิกส์ปัจจุบัน
ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้จริง

  หน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้องมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้มีความชัดเจน

  เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน

• การระบุขีดความสามารถเชงิดจิทิัลที่หน่วยงาน

ภาครัฐต้องการจะพัฒนา

• การประเมนิช่องว่างระดับขีดความสามารถเชงิ

ดจิทิัลที่มีอยู่ปัจจุบันเปรียบเทียบกับที่ต้องการจะ

เป็น 

• ข้อเสนอแนะมาตรการและโครงการหลักเพื่อให้

สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายภานในระยะเวลา 

3 ปี

ปัจจุบันการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมีอุปสรรคหลักอยู่ 5 ข้อ

1

2

3

4

5

จึงจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งประกอบ

ไปด้วย…..

การผลักดันโครงการเชิงดิจิทัล

ภาครัฐไทยปัจจุบัน รัฐบาลดิจิทัล
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ความสอดคล้องระหว่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 
พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และแผน Digital Economy กับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั

และหัวข้อ “Digital Government” 

ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (Service Infrastructure)

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

1.คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

2.คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

3.คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ําและภูมิอากาศแห่งชาติ

4.คณะกรรมการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

5.คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

“Smart Government” 

ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020)
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Digital Economy  เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ 
ปฎิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการจ้าง
งานที่เพิ่มขึ้น

Digital Economy & Digital Government  

Digital Government * การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ 

โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Mobile 

Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการได้แก่ 

1) Reintegration: การบูรณาการการทํางานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน 

เพื่อให้เกิดการกํากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

2) Needs-based holism: การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการให้บริการ

สาธารณะที่ให้ความสําคัญต่อการนําความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง 

3) Digitalization: การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการนําระบบบริหารสารสนเทศ   

มาใช้ รวมถึงการให้ความสําคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามา

แทนที่วิธีการทํางานแบบเดิม

* Ref : http://www.digitalthailand.in.th/glossary/glossary2
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  วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดบัสู่การเป็นรฐับาลดจิิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดาํเนินงานแบบ

อัจฉริยะ ให้บริการโดยมปีระชาชนเป็นศูนยก์ลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งแท้จริง”

Digital 
Government

Government Integration

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินงาน เพื่อสามารถ
• เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน 
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
• มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ 
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
การยกระดับงานบริการภาครัฐให้มีการออกแบบ
ประสบการณ์และดําเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตาม
ความต้องการรายบุคคล บนความสมดุลระหว่างความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และ
การอํานวยความสะดวก 

Driven Transformation

การปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ขั้นตอนการทํางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นําระดับประเทศที่มีความ
มุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความสําคญัของการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
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4 ยุทธศาสตร์การพัฒนารฐับาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาและยกระดับ

ขีดความสามารถ

รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ

เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

การบูรณาการข้อมูล:
การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงขอ้มูลกลาง

การให้ความช่วยเหลือ: 
การให้บริการความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชงิรุก

การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร:
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล

ผ่านการบูรณาการ

ความปลอดภัยสาธารณะ:
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมลูเชงิลึก

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ:
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

โดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

การให้ข้อมูล:
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว

โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

การรับฟังความคิดเห็น:
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถงึ

ความต้องการในเชิงรุก

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน:
การบูรณาการตลาดแรงงาน

แบบครบวงจร

การท่องเที่ยว:
การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร

การลงทุน:
การบูรณาการงานบริการ

ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การค้า (นําเข้า/ส่งออก):
การบูรณาการการนําเขา้ส่งออก

แบบครบวงจร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชงิรุก

เพื่อส่งเสริมการเติบโต

ภาษีและรายได้:
ระบบภาษีบูรณาการ

ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบริหารจัดการชายแดน:
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร
ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน

ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

การป้องกันภัยธรรมชาติ:
การบูรณาการข้อมูล

เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต:
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

*** 4 ยุทธศาสตร์  18 มาตรการ
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บูรณาการข้อมูล (Data Integration)

บูรณาการช่องทางการเข้าถึงประชาชน (GovChannel)

Digital Government Development Framework

บูรณาการบริการและโครงสร้างพื้นฐาน (Shared Services and infrastructure)
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ภาครัฐ ประชาชน ธุรกิจ

Government 
Information

Network (GIN) 

Government Cloud
(G-Cloud) 

Government Software 
as a Service

(G-SaaS) 

Government 
Data Center 

การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร

การบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การบูรณาการการนาํเข้าส่งออก
แบบครบวงจร

ระบบภาษีบูรณาการ
ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบูรณาการข้อมูล
เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหาร

จัดการในภาวะวิกฤต

การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร

ระบบสนับสนุนการบูรณาการ

การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

Government 

Application Center

การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิง
รุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต

Smart Government 

Kiosk
e-Government 

Portal

ศูนย์กลางข้อมูลเปิด

ภาครัฐ (data.go.th)

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อ

ราชการ(info.go.th)
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

1.ความปลอดภัย
2.มาตรฐาน
3.ความเป็นส่วนตัว

1.โครงสร้างพื้นฐาน

2.ศุนย์กลางบริการภาครัฐ
สําหรับประชาชน

3. กฎหมายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์*

กระทรวง,หน่วยงาน
หลักตามแตล่ะ

มาตรการ ประเมินตัวชี้วดั งบประมาณ
แผ่นดิน

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

สํานักนายกรัฐมนตรี , 20 กระทรวง และ หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวง ICT

* อยูร่ะหวา่งการดําเนินงาน
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การประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสําคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559         
เอกสารปกปิดสําหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามนําไปเปิดเผยหรือเผยแพร่
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การจัดลําดับความพร้อมของมาตรการสําคัญเพื่อยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัล

ความพร้อมสูงความพร้อมต่ํา

ยกระดับ
ได้มาก

ยกระดับ
ได้น้อย

ระดับความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง (Readiness Assessment)

มาตรการที่สาํคัญอันดบัที่ 1

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

มาตรการที่สาํคัญอันดบัที่ 2

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

หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง
3. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

มาตรการที่สาํคัญอันดบัที่ 2

ประกอบไปด้วย 1 มาตรการ ได้แก่
1. การบูรณาการด้านการทอ่งเที่ยวแบบครบวงจร

มาตรการที่สาํคัญอันดบัที่ 3

ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่
1. การบูรณาการการนาํเข้าส่งออกแบบครบวงจร
2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงลึก
3. การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน

ผ่านช่องทางอัตโนมัติสําหรับผู้โดยสาร
4. การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
5. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ

ในภาวะวิกฤต

ช่องว่างของ

ขีดความสามารถปัจจุบัน

เปรียบเทียบกับที่ต้องการ

จะเป็น

ควรได้รับการผลักดันอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ควรจัดทําเป็น Quick Wins เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาให้ได้ถงึเปา้หมาย

ควรเร่งสนับสนุนและผลักดันเพื่อใหเ้กดิผลและการพัฒนาแบบกา้วกระโดด

ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ



1313ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.1 การบูรณาการข้อมูล: 

การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชือ่มโยงข้อมูลกลาง



1414เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) :
ด้านการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

บูรณาการข้อมูลผ่านระบบ

เชื่อมโยงข้อมูลกลาง

Central Data Sharing Platform

แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยสําเนาเอกสาร

Citizen as Data Sharing Agents

ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

อาศัยประชาชนเป็นผู้ส่งสําเนาเอกสาร

1

บูรณาการข้อมูลแบบ

หน่วยงานต่อหน่วยงาน

Agency-to-Agency Data Integration

มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยทําบันทึกข้อตกลงและเชื่อมโยงแบบ

หน่วยงานต่อหน่วยงาน

2

มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบกลาง เพื่อให้สามารถ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง 

มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความ

เป็นส่วนตัวของข้อมูล

3

Data Sharing Platform

วิวัฒนาการของการบูรณาการข้อมูล…
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการบูรณาการข้อมูล

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

3

การบูรณาการข้อมูลประชาชน

(Citizen Data Integration)

E-Government Act

เพิ่มประสทิธิภาพงานบรกิาร
ภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล
(Service Improvement)

มีระบบเชื่อมโยงขอ้มูลกลางที่บูรณาการขอ้มูลบุคคลแบบครบวงจร (single view 

of citizen) จากทุกหนว่ยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนรา ข้อมูลการศึกษาและการ

จ้างงาน ฯลฯ  โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเชื่อมโยงขอ้มูล

การสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกดิการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่

มีการเชื่อมโยงการทํางานและการบุรณาการขอ้มูลภายใต้เครือขา่ยโครงสร้าง

พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเกดิเป็น Connected Government 

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากการบูรณาการฐานขอ้มูล 

เชน่ ลดการขอสําเนาเอกสารหรือขอ้มูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว หรือลดขั้นตอนโดยให้

ระบบประมวนผลโดยอัตโนมัติ อาทิ ตรวจอาชาญกรรมโดยอตัโนมัติ

การบูรณาการข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration)

E-Government Act

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล (Service Improvement)

1. สํานักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิส์

1. กระทรวงมหาดไทย

2. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ

2. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์

4 การบูรณาการข้อมูลนติบิคุคล

(Business Data Integration)

มีระบบเชื่อมโยงขอ้มูลกลางที่บูรณาการขอ้มูลนิติบุคคลแบบครบวงจร (single 

view of business) จากทุกหนว่ยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนนติิบคุคล ข้อมูล

ใบอนุญาต ฯลฯ  โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเชื่อมโยงขอ้มูล

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การบูรณาการข้อมูลนติิบุคคล (Business Data Integration)
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1.2 การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ: 

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card 

หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง
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ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิโดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ 
หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

กลาง

ใช้สําเนาเอกสาร เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน 

สําเนาบัตรถือครองสิทธิ ฯลฯ ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ

สิทธิ

ใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้า

รับบริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือเปิดบญัชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

(electronic user account) เมื่อทําธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้ 1 account ต่อบริการภาครัฐ 1 

ประเภท

ใช้ลักษณะทางชีวภาพ (biometrics) เช่น ลายนิ้วมือ ในการยืนยนั

ตัวตนบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือ

เปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกสก์ลาง (single electronic user 

account) เมื่อทําธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย

สามารถใช้ 1 account ได้กับทุกบริการ

วิวัฒนาการของการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ...

ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิโดยใช้เอกสาร

1

2

3

เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) :
ด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
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ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

แผนการดาํเนินโครงการ

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

กลาง  (E-Citizen and 

E-Business Single Sign-on)

ขยายการใช้งานบตัร Smart 

Card (Smart Card Reader 

Extension)

จัดทําระบบกลางสําหรับยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทุกประเภท (government e-services) โดย

ใช้บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ 1 บัญชีต่อ 1 เลขบุคคลหรือนิติบุคคล

1. สํานักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิส์

1. สํานักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิส์

2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ

ขยายการใช้งานของบัตร Smart Card ในการยืนยันตัวตนเมื่อเข้า

รับบริการผ่านช่องทางกายภาพให้ครอบคลัมงานบริการภาครัฐทุก

ประเภทของทุกหน่วยงาน เพื่อลดการใช้สําเนาเอกสาร และลด

ขั้นตอนการป้อนข้อมลของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

พัฒนาระบบ เริ่มใช้และขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลมุทุกธุรกรรม

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

ขยายการใช้งานบตัร Smart Card (Smart Card Reader Extension) 
งานบริการและหน่วยงานหลกั ขยายผลการใช้งานให้ครอบคลมุทุกงานบรกิารของทุกหน่วยงาน



1919ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.3 การให้ข้อมูล: 

การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว

โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง



2020เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) :
ด้านการให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

วิวัฒนาการของการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ…

การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว

โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

(Customer Centric 

Information Portal)

การให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Channel)

การให้ข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ

(Physical Channel)

ศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นการให้

ข้อมูลตามลําดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ และ

ประเภทของงานบริการเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและ

เข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ

ผู้รับบริการสามารถขอข้อมูลงานบริการผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการเดินทางไปขอข้อมูลงานบริการที่

หน่วยงานผู้ให้บริการ

1

2

3
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการให้ข้อมูล

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

ระบบศูนย์รวมข้อมูลของ

ประชาชนรายบุคคล

(My Government Portal)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการ

ภาครัฐ(Customer Centric 

Information Portal)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลที่แสดงข้อมูลของประชาชนแบบครบวงจร โดย

แสดงผลข้อมูลรายบุคคลเมื่อมีการ log in เข้าใช้งานระบบ เช่น ข้อมูล

ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน ฯลฯ

ระบบศูนย์รวมขอ้มูลงานบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้บริการ

เป็นหลัก โดยใหข้อ้มูลในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจงา่ย ตามลําดับ

ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ และมีการแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง

กระบวนงานที่เกีย่วเนือ่งกนั เช่น ศูนย์กลางแอพพลิเคชั่ภาครัฐ (GAC), 

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal), ศูนย์กลางขอ้มูล

เปิดภาครัฐ (data.go.th) ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Smart Kiosk)

1. สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

2. สํานักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์

ระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล
(My Government Portal)

ศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครฐั
(Customer Centric Information Portal)

1. สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

2. สํานักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์



2222ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.4 การรับฟังความคิดเห็น:

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก



2323

เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

วิวัฒนาการของการรับฟังความคิดเห็น…

ระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึง
ความต้องการในเชิงรุก

(Proactive Integrated Case 
Management System)

การร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Complaint Channel)

การร้องเรียนด้วยตนเองที่หน่วยงาน
(Physical Channel)

ภาครัฐเป็นผู้พยายามเข้าถึงอุปสรรคและความ

ต้องการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง 

และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขทันที

ประชาชนสามารถร้องเรียนกับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบผ่านหลายช่องทางรวมถึงช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์

ประชาชนต้องเดินทางไปร้องเรียนกับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเอง

1

2

3
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการรับฟังความคิดเห็น

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

ขยายผลศูนย์รับเรื่องราวรอ้ง
ทุกข์ภาครัฐ 1111 
(Integrated Complaint 
Management System)

ระบบวิเคราะห์ความตอ้งการของ

ประชาชนในเชิงรุก

(Proactive Needs Analysis)

ยกระดับประสิทธิภาพและการใช้งานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

1111 ให้เป็นระบบกลางที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนทุกประเภท

ของทุกหน่วยงานได้ ทําให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการและติดตาม

สถานะข้อร้องเรียนของประชาชนทั้งหมดได้แบบบูรณาการ

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ความพึงพอใจของการรับบริการ ณ จุด

บริการ และการวิเคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นประชาชนจากช่องทาง

ต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อระบุอุปสรรคความต้องการของ

ประชาชนให้สามารถนําไปแก้ไขในเชิงรุก

1. สํานักงานปลดั

สํานักนายกรฐัมนตรี

1. สํานักงานปลดั

สํานักนายกรฐัมนตรี

ขยายผลศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์ภาครฐั 1111 
(Integrated Complaint Management System)

ระบบวิเคราะห์ความตอ้งการของประชาชนในเชิงรุก
(Proactive Needs Analysis)



2525ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.5 โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์



2626แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

การบูรณาการโครงสร้างพืน้ฐาน

กลางด้าน ICTสําหรบับรกิาร

ภาครัฐ (Government 

Shared Infrastructure)

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT สําหรับบริการภาครัฐให้

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล เช่น

Government Information Network (GIN), 

Government Cloud (G-Cloud ),

Government Computer Emergency Response Team (G-CERT),

Government Common Services (G-SaaS),

ศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation 

Center)

1. สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์

การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT สําหรับบริการภาครัฐ

ขยายผลการใช้งานให้ครอบคลมุทุกงานบรกิารของทุกหน่วยงาน (GIN, G-Cloud, G-CERT)

พัฒนาระบบ และขยายผลการใช้งาน (G-SaaS, Digital Government Innovation Center)



2727ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.6 การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: 
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

การยกระดบัความสามารถและ

สร้างความพรอ้มของบุคคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดจิิทัล 

(Digital Government 

Capacity Building)

สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อม
ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การยกระดบัความสามารถและสรา้งความพรอ้มของบุคคลากรเพือ่สง่เสรมิรฐับาลดจิทิัล

1. สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์



2929ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.1 มาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือ: 

การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก



3030เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก

วิวัฒนาการของให้บริการความช่วยเหลือ...

การให้บรกิารผ่านช่องทางกายภาพ

ที่หน่วยงานผู้ให้บริการ

(Conventional Social Service)

ระบบการให้บรกิารสงัคมครบวงจร

(One-stop Social Service)

ระบบการให้บรกิารความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

(Integrated & Proactive Social 

Service)

ภาครัฐมกีารบูรณาการขอ้มูลประชาชนจากทุกหน่วยงานทําให้สามารถ
กําหนดสิทธิ์รายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (One Citizen One 

Social Record) และสามารถให้บริการเชิงรุกเช่น ลงทะเบียนผู้รับสิทธิ
โดยอัตโนมัติหรือลงผ่านเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีระบบ Mobile 
Registration  สามารถได้รบัความช่วยเหลือโครงการต่างๆ ผ่าน 

Universal Debit Card ซึ่งทําให้สามารถเกบ็และวิเคราะห์
ข้อมูลรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือทุกประเภท ณ 
ศูนย์บริการที่มรีะบบออนไลน์สนับสนุนหรือด้วยตนเองผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ประชาชนสามารถรับเงินช่วยเหลือแบบจ่ายตรง
เข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งภาครัฐสามารถติดตามและควบคุม

การจ่ายเงินช่วยเหลือได้บางส่วน

ประชาชนต้องเดินทางไปศูนย์บริการของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
หาข้อมูลและความช่วยเหลือ โดยหน่วยงานยังให้ความช่วยเหลือใน

รูปแบบของเงินสด ทําให้ยากต่อการติดตามและตรวจสอบการใช้สิทธิ์

1

2

3
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการให้ความช่วยเหลือ

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

โครงการบรูณาการสวัสดกิาร
สังคมและการจา่ยเงินภาครฐั
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Integrated Social Benefits)

โครงการระบบชําระเงินแบบ 
Any ID และโครงการขยายการ
ใช้บัตร
(Universal Benefits Card)

บูรณาการฐานขอ้มูลเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลือภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ 
ให้มีข้อมูลครบถว้นเพียงพอสําหรับนาํมากาํหนดนโยบายการช่วยเหลือใหต้รง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพไม่ซ้ําซ้อน รวมถึงช่วยให้ประชาชนตระหนัก
ถึงสิทธิ์ต่างๆ ที่พึงจะได้รับ และทําให้หน่วยงานภาครัฐทราบถงึประสิทธิภาพ
ของนโยบายการให้ความช่วยเหลือสามารถติดตามได้วา่ประชาชนนําเงนิ
ช่วยเหลือไปใช้ตรงตามวตัถปุระสงค์หรือไม่

พัฒนาระบบการให้เงนิช่วยเหลือภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อ
เพิ่มช่องทางการขอรับเงนิช่วยเหลือใหก้บัประชาชนในการเลือกใช้ โดยภาครัฐ
จะใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขอื่นใดของผู้รับสิทธิ์เปน็การระบุ
ผู้รับเงิน รวมถึงออกบัตรเดบิตให้แกป่ระชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการนําเงนิสวัสดิการที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวตัถปุระสงค์ของรัฐบาล

โครงการบรูณาการสวัสดกิารสงัคมและการจ่ายเงินภาครฐัทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการระบบชําระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใช้บตัร

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. กระทรวงการคลงั

1. สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

2. กรมบัญชีกลาง



3232ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2 มาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: 

การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร



3333เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

วิวัฒนาการของการบูรณาการตลาดแรงงาน...

ศูนย์บริการจดัหางานทางกายภาพ

(Job Center)

การบรหิารแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์

(Online Labour Services)

การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

(Integrated Virtual Labour Market)

ยกระดับการให้บริการด้านแรงงานสู่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้การ

จัดหางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีตัวเลือกในการพัฒนาทักษะ

หลากหลายผ่าน e-learning และสามารถลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์

ด้านแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ยังไม่สามารถบูรณาการ

ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานได้

ศูนย์จัดหางานจะช่วยจับคู่นายจ้างและผู้หางาน ให้คําปรึกษาเกีย่วกับ

อาชีพการงาน จัดอบรมทักษะ และบริหารจัดการสวัสดิการแรงงาน 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการทํางานยังพึ่งพาการใช้เอกสารเป็นหลักและ

ผู้ใช้บริการต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง

การบูรณาการฐานขอ้มูลตลาดแรงงานและสร้างความร่วมมอืระหว่าง

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไว้ ณ จุดเดียวโดยนําการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

(Data Analytics) ในการจับคู่หางาน การให้คําปรึกษาด้านอาชีพ การ

ฝึกอบรมและพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการงาน และการปรับสมดุล

ตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1

2

3
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คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพตลาดแรงงาน

ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์

1

2

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน
(Labour Market Intelligence 
Centre)

ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์ 

(Integrated Virtual Labour

Market)

ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อุปสงค์และอุปทาน

ของตลาดแรงงานปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต เพื่อนําผลการ

วิเคราะห์มาสนับสนุนการจัดทํามาตรการและนโยบายภาครฐั  รวมถึง

การวางแผนการอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาต่างๆ

ระบบศูนย์รวมข้อมูลและการให้บริการด้านแรงงานโดยการใช้ระบบ

วิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานโดยรวม เช่น การ

วิเคราะห์จับคู่ผู้ว่างงานกับตําแหน่งงานที่เหมาะสม ระบบแนะนํา

หลักสูตรและการฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสมกับผู้ว่างงานพื่อเพิ่มประ

สิทธิภาพตนเอง และการให้ข้อมูลสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆ ที่ภาครัฐมี

1. สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน

1. กรมการจัดหางาน

2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน



3535ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: 

การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ



3636เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการเกษตรครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ

วิวัฒนาการนําเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร...

การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ

Connected Farmer 
with Real Time Analytics

การเกษตรแบบดั้งเดิม
Traditional Farmer

เกษตรกรเป็นผู้ตัดสนิใจทุกอย่างจากประสบการณ์ที่ตนเองมี 

ตั้งแต่การเลือกพืชที่จะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิต 

และเดินทางมาตดิตอ่หน่วยงานภาครฐัเมื่อมีปัญหา 

การเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้
ข้อมูลทั่วไป

Information-led Farmer

เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต 

โดยเกษตรกรต้องนาํมาประยุกต์ใช้ดว้ยตนเอง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สําหรับนํามาวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลและงานบรกิารที่ตรงกับ

ความต้องการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกตลอดเวลา 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

1

2

3
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คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลดา้นการเกษตร 

ระบบวิเคราะห์และให้คําแนะนาํเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก

1

2

ระบบบูรณการและวิเคราะห์

ข้อมูลด้านการเกษตร 

(Agricultural Intelligence 

Centre)

ระบบให้คําแนะนาํเกษตรกร

รายบุคคลในเชิงรุก

(Connected Farmer)

มีการบูรณาการขอ้มูลด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูล

ความต้องการของสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร 

ข้อมูลอัตราการผลิต รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การทําเกษตร

โซนนิ่ง (agricultural zoning)

ระบบวิเคราะห์และให้คําแนะนําที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของ

เกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกผ่านช่องทางส่วนตัว เช่น แนวทางและ

วิธีการปลูกที่มีประสิทธิภาพ ข้อแนะนําของสภาพอากาศแต่ละวัน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

1. กรมส่งเสริมการเกษตร

1. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร



3838ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.2 การท่องเที่ยว: 

การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร



3939เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

วิวัฒนาการนําเทคโนโลยีมาใช้ยกระดบังานบริการดา้นการท่องเที่ยว...

นักท่องเที่ยวเดินทางไปติดต่อภาครัฐเพื่อรับ

บริการด้านการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยที่งาน

บริการมีความซับซ้อน ใช้เอกสารจํานวนมาก 

และใช้เวลามาก

ระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร

Digital Tourism

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐ

จากทุกหน่วยงานได้ ณ จุดเดียว ทั้งด้านข้อมูล

เพื่อการวางแผนท่องเที่ยว และด้านการขออนุมัติ 

อนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์

TOURISM

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐ

หลายส่วนได้ด้วยตนเอง ทั้งด้านข้อมูลเพื่อการ

วางแผนท่องเที่ยว และด้านการขออนุมัติ 

อนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์

TOURISM

TOURISM

TOURISM
บริการด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์

Information-led Tourism

บริการด้านการท่องเที่ยว

แบบดั้งเดิม

Traditional Tourism

1

2

3



4040

แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการท่องเที่ยว

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลดา้นการท่องเที่ยว 

1

2

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว (Tourism 
Intelligence Centre)

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร
(Smart Trip Planner)

มีการบูรณาการขอ้มูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงระบบวเิคราะห์

ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

1. สํานักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

3
แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทาง
สําหรับนกัท่องเที่ยว
(Smart Travel App)

แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางซึ่งมีการเชื่อมโยงขอ้มูลกับ Smart Trip Planner 

เพื่อยกระดับประสบการณ์นกัท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ตั้งแต่การบอกเส้นทางไป

ยังสถานที่ต่างๆ จนถึงการแนะนํากจิกรรมและสิ่งที่น่าสนใจในละแวกใกล้เคียง

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางสําหรบันกัท่องเที่ยว

การออกอิเล็กทรอนิกสว์ีซ่าผ่านทางออนไลน์

ระบบวางแผนการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถระบุขอ้มูลต่างๆ เช่น ความสนใจ 

งบประมาณ ประเภทการเดินทาง โดยระบบจะนาํขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอ

แผนการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการรายบุคคลโดยเฉพาะ

4
การออกอิเลก็ทรอนกิสว์ีซ่า
ผ่านทางออนไลน์
(Electronic Visa)

การให้บริการ Electronic Tourist Visa แบบครบวงจรผ่านช่องทางออนไลน์ โดย

นักท่องเที่ยวสามารถหาขอ้มูล ยื่นขอวีซา่ ชําระเงิน และรับการอนุมัติผ่านทาง

เว็บไซต์ ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย

1. กรมการกงสุล

1. สํานักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

1. สํานักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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3.3 การลงทุน: 

การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน



4242เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

วิวัฒนาการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการลงทนุ...

ระบบบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

Integrated Business 
Licensing System

มีการให้บริการโดยผู้ประกอบการต้องเดินทางไปติดต่อภาครัฐ

ด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการ ยื่นคําขอและส่งเอกสารประกอบใน

รูปแบบเอกสาร

มีระบบการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และยื่นคําขอและส่ง

เอกสารประกอบผ่านระบบ โดยผู้ประกอบการยังต้องดําเนินการ

ผ่านระบบที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน

ระบบงานบริการด้านการลงทุน
แบบอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business 
Licensing

ระบบงานบริการด้านการลงทุน
แบบใช้เอกสาร

Paper-based Business 
Licensing

มีระบบกลางเพื่อบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนแบบข้าม

หน่วยงาน ทําให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอใบอนุญาตเพื่อ

เริ่มลงทุนได้ทุกประเภท ณ จุดเดียวผ่านช่องทางออนไลน์ และ

สามารถยื่นคําขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว โดยไม่จําเป็นต้อง

ส่งเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว

1

2

3
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการลงทุน

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

1

ระบบบูรณาการงานบรกิาร

ด้านการลงทุนข้ามหนว่ยงาน

(Integrated Business 

licensing system)

ระบบรวมธุรกรรมด้านการลงทุนแบบครบวงจรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่

ผู้ประกอบการในการติดต่อราชการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ให้สามารถติดต่อขอ

ใบอนุญาตเพื่อเริ่มลงทุนทุกประเภทได้ผ่านจุดเดียว และยื่นคําขอและส่ง

เอกสารเพียงชุดเดียว โดยไม่จําเป็นต้องส่งเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว

พัฒนาระบบเชื่อมโยงกลาง

และขีดความสามารถหลกั
ขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลมุทุกใบอนุญาต

ระบบบูรณาการงานบรกิารดา้นการลงทุนข้ามหนว่ยงาน

1. สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

2. สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทนุ



4444ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.4 การค้า (นําเข้า/ส่งออก): 

การบูรณาการการนําเข้าส่งออกแบบครบวงจร



4545เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนําเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

วิวัฒนาการของการเพิ่มประสิทธิภาพการนําเข้าส่งออก...

ผู้ประกอบการสามารถยื่นใบขนสินค้าและใบกํากับการขนย้าย

สินค้า ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร โดย

ผู้ประกอบการยังคงต้องติดต่อหน่วยงานอื่นๆด้วยตนเอง เพื่อ

ขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร

ผู้ประกอบการสามารถยื่นคําขอเพื่อขออนุญาตในการนําเข้า

ส่งออกทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ  

ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบมีการ

บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้

ผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว

ระบบบูรณาการการนาํเข้าสง่ออก
แบบครบวงจร

Trade Single Window (B2B & B2G)

ผู้ประกอบการสามารถทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า

ส่งออกแบบครบวงจรกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ จุด

เดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบมีการบูรณาการ

ข้อมูลระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้

ผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว

ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพือ่นําเข้าสง่ออก
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั

Regulatory Single Window (B2G)

ระบบพธิีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ์
E-Customs

1

2

3
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการค้า (นําเข้า/ส่งออก)

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

1

ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพื่อนําเข้าสง่ออกระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
(Regulatory Single 
Window)

ระบบรวมธุรกรรมด้านการนําเขา้ส่งออกที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการใน

การนําเข้าส่งออก ให้สามารถยื่นคาํขอเพื่อขออนุญาตในการนําเขา้ส่งออก

ทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ  ณ จุดเดียว ผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จําเป็นต้องส่งเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว

1. กรมศุลกากร

พัฒนาระบบเชื่อมโยงกลางและขีดความสามารถหลกั ขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลมุทุกใบอนุญาต

ระบบบูรณาการงานบรกิารดา้นการนาํเข้าสง่ออกข้ามหน่วยงาน



4747ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: 

การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชงิรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต



4848เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโตของ SME

วิวัฒนาการของการนําเทคโนโลยีส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม...

การสง่เสรมิ SME 
แบบบูรณาการเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการเติบโต

Integrated & Proactive SME 
Support

การสง่เสรมิ SME ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

SME Electronic Support

การสง่เสรมิ SME โดยใช้เทคโนโลยี
อย่างจํากัด

Traditional SME

ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยให้ข้อมูลกับ

ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน ์ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรง

กับความต้องการของผู้ประกอบการรายบุคคล ภาครัฐมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ประกอบการใช้สนับสนุนการประกอบธุรกิจ 

โดยที่ระบบสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภาครัฐได้โดยอัตโนมัติ

ภาครัฐมีการส่งเสริม SME ผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยส่วนมากเป็น

การให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งมีข้อมูลอยู่บนระบบของ

หลายหน่วยงาน และภาครฐัมีการสง่เสรมิให้ผู้ประกอบจัดหา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการดําเนินธรุกิจ

ภาครัฐมีบทบาทที่จํากัดในการส่งเสรมิ SME และมุ่งเน้นการขึ้น

ทะเบียนเพื่อกํากับดูแลในภาพรวม โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทําธุรกิจ

โดยใช้ประสบการณ์มากกว่าข้อมูลและมีการใช้เทคโนโลยีอย่างจํากัด

ทําให้ยากต่อการขยายธุรกิจ

1

2

3



4949
แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดจิิทัล ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

คําอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ SME
(SME Information Portal)

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจสําหรับ SME
(Software as a Service 
for SME) 

ระบบศูนย์รวมข้อมูลและการให้บริการโดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ประกอบไปด้วย ข้อมูลเพื่อ
วางแผนและประกอบธุรกิจจากหน่วยงานตา่งๆ ข้อมูลหลักสูตรและการ
อบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ รวมถึงมี live chat หรือ video call ให้ 
ผู้ประกอบการ SME สามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรปูแบบ Software as a Service 
ให้ผู้ประกอบการใช้เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหาร
คลังสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัต ิ

1. สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

1. สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

แผนการดําเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

การจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการรายบุคคล

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจสําหรับ SME

โครงการบ่มเพาะความสามารถ
เชิงดิจิทัลและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME

3
ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจสําหรับ SME
(Software as a Service 
for SME) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรปูแบบ Software as a Service 
ให้ผู้ประกอบการใช้เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหาร
คลังสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัต ิ

1. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

2. สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ

3. Software Park



5050ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.6 ภาษีและรายได้: 

ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร



5151เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

วิวัฒนาการการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บภาษี...

ระบบภาษีบูรณาการข้าม

หน่วยงานแบบครบวงจร

Integrated Tax System

ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษี

ผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์

Electronic Tax Channels

ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษี

โดยใช้เอกสาร

Paper-based Tax System

ใช้ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อ: 

• ลงทะเบียนและคํานวณภาษีให้ผู้เสียภาษีโดยไม่ต้องกรอก

หรือยื่นข้อมูลเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว

• ระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษีหรือที่ควรตรวจสอบเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ผู้เสียภาษีสามารถกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเริ่มนําไอทีมาใช้ในการ

ตรวจสอบภาษีเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว

ผู้เสียภาษีกรอกแบบฟอร์มและยืน่เอกสารด้วยตนเอง
ที่หน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภาษีด้วยเอกสาร

TAX

TAX

1

2

3
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านภาษีและรายได้

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1 ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ

(Automatic Tax Filing)

ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อนํามา

เพิ่มความเป็นอัตโนมัติในกระบวนการจ่ายภาษแีละอํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เสียภาษี โดยการกรอกข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐมอียู่แล้วให้โดย

อัตโนมัติ (Auto-fill) การคํานวณภาษีและการชําระ/ขอคืนภาษีผ่านบัญชี

เงินฝากอัตโนมัติเมื่อได้รับอนุมัติ

1. สํานักงานปลดั

กระทรวงการคลงั

2
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

กระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก

(Tax Analytics)

1. สํานักงานปลดั

กระทรวงการคลงั

ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งของ

ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บภาษีให้

ถูดต้อง ครบถ้วน โดยการคน้หาและระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษี และ

การคัดเลือกบุคคลทีค่วรถูกตรวจสอบเป็นพิเศษ อาทิ ผู้ที่มีการทําธุรกรรม

และพฤติกรรมการใช้จ่ายที่น่าสงสัย

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

แผนการดาํเนินโครงการ

การรวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพิ่มความเป็นอัตโนมัตขิองกระบวนการจ่ายภาษี

ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ (Automatic Tax Filing)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดเก็บภาษเีชิงลึก
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4.1 ความปลอดภัยสาธารณะ: 

การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชงิรุกโดยใช้

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึก



5454เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

วิวัฒนาการของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ...

การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ ช่องทางโทรศัพท์ 

และปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารเป็นหลัก

นําอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mobile device) มาสนับสนุนการ

ทํางานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและ

สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มการมี

ส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรับ โดยใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนด้านข้อมูล

การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะแบบดั้งเดิม

มีศูนย์บัญชาการ (Command Center) ประสานงานและ

สนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยนําเครื่องมือ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ 

real time รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้

เกิดการป้องกันในเชิงรุก

1

2

3



5555

แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านความปลอดภัยสาธารณะ

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการดาํเนินโครงการ

1
การรักษาความปลอดภยั
สาธารณะในเชิงรุก
(Safe City)

การบูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด และใช้ระบบ video analytics 

เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และแจ้งเตือนความเสี่ยงของการเกิดเหตุในแต่ละ

พื้นที่และช่วงเวลา เพื่อให้สามารถจัดสรรการเฝ้าระวังในเชิงรุก เช่น แจ้งเตือน

เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมถูกทิ้งไว้ในที่สาธารณะเป็นเวลานาน หรือ มีผู้บุกรุกใน

บริเวณต้องห้าม

1. สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ

2
การเพิ่มประสทิธิภาพการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ผ่านการ
ใช้เครื่องมือและระบบดิจิทัล
(Digital Police)

1. สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

โครงการนาํรอ่งในเมืองหลัก ขยายผลการใช้งานไปยังเมืองอื่นๆ

การรักษาความปลอดภยัสาธารณะในเชิงรุก (Safe City)

การเพิ่มประสทิธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ผ่านการใช้เครื่องมือและระบบดจิิทัล

พัฒนาระบบวิเคราะห์เชิงลึกการนําเครือ่งมือดิจิทัลมาใช้สนบัสนนุการทํางาน

การนําเครื่องมือเชิงดิจิทัลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามตลอดทั้งกระบวนการ 

ครอบคุลมการรับเรื่อง การสืบสวน การจับกุมและการดําเนินคดีผู้ต้องสงสัย 

เช่น พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุ เครื่องมือเก็บหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุผู้ต้องสงสัย
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4.2 การบริหารจัดการชายแดน: 

การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า

และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ
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วิวัฒนาการของการรักษาความปลอดภัยในการบริหารจัดการชายแดน...

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน

ล่วงหน้า และพิสจูนต์วัตนผ่านช่องทาง

อัตโนมัตสิาํหรับพลเมืองและผู้โดยสาร

ต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง และคัดกรองผู้โดยสาร ณ 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยการพิสูจนต์ัวตนและพิจารณาเอกสาร

การเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารตรวจคนเข้าเมอืง

ได้รับข้อมูลผู้โดยสารและยานพาหนะก่อนเดินทางถึงที่หมาย เพื่อ

ตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงล่วงหนา้ โดยพลเมืองหรือ

ผู้ถือสัญชาติของประเทศสามารถพิสจูนต์ัวตนเพื่อรับการอนุมัติการ

เดินทางข้ามแดนผ่านชอ่งทางอัตโนมัติ และผู้โดยสารชาวต่างชาติ

สามารถพิสูจนต์ัวตนและยื่นเอกสารที่เคานเ์ตอรต์รวจคนเข้าเมือง

มีระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้านาน

ขึ้น รวมทั้งขยายผลให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์สามารถ

พิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ และชาวต่างชาติอื่นๆ สามารถ

พิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเขา้เมือง ในขณะที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัลแบบสวมใส่ (Wearable 

Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล



ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน

ล่วงหน้า และพิสจูนต์วัตนผ่านช่องทาง

อัตโนมัตสิาํหรับพลเมือง

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน

และพิสจูนต์วัตนผ่านเอกสาร 

ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

1

2

3

เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องเข้าออกอัตโนมัติ
สําหรับผู้โดยสารที่ผ่านเกณฑ์
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการบริหารจัดการชายแดน

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

ระบบประเมินความเสีย่งผู้โดยสารข้ามแดนลว่งหน้า 

1
ระบบประเมินความเสีย่งผู้โดยสาร

ข้ามแดนลว่งหน้า (Advance 

Passenger Processing)

ระบบตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อเพิ่มระดับการควบคุมความปลอดภัย

ของประเทศ โดยระบบจะช่วยให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถ

ตรวจสอบผู้โดยสารทุกรายที่กําลังจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ณ 

เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินในประเทศต้นทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ

อนุมัติหรือปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าประเทศก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง

1. สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

2
ขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมตัิ

ด้วยระบบพสิจูนต์วัตนทางชีวภาพ

(Automated Gate Expansion)

1. สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมัติสําหรับพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทาง

ชีวภาพในการตรวจคนเข้าเมืองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเดินทาง ได้แก่

ทางอากาศ ทางพื้นดิน และทางน้ํา สําหรับทั้งพลเมืองและชาวต่างชาติที่

เดินทางเข้าออกประเทศเป็นประจําที่ได้ทําการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ เช่น 

นักศีกษาต่างชาติ และผู้ถือใบอนุญาตทํางาน

ขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมตัดิว้ยระบบพสิจูนต์วัตนทางชีวภาพ
ขยายผลให้ครอบคลุมชาวตา่งชาติ

ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
ขยายผลให้ครอบคลุมด่านตรวจคนเข้าเมืองทางพื้นดนิและทางน้ํา
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4.3 การป้องกันภัยธรรมชาติ: 

การบูรณาการข้อมูลเพื่อปอ้งกันภัยธรรมชาติ



6060เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

วิวัฒนาการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันภัยธรรมชาต.ิ..

การป้องกันภยัธรรมชาตจิากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต 

(Natural Disaster Management
Based on Past Incident)

การป้องกันภยัธรรมชาตผิ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Natural Disaster Management 
Driven By Basic Information)

การป้องกันภยัธรรมชาตผิ่านการใช้ระบบ
จําลองเหตุการณ์ในสถานการณต์า่งๆ

(Natural Disaster Management Driven 
by Scenario-Based Simulations)

การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจําลอง
สถานการณ์ (Scenario-Based Simulation) ผ่าน

การบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถระบุได้ว่า
ภัยธรรมชาติอะไร จะเกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร ทําให้สามารถ
เลือกใช้วิธีป้องกันและลดผลกระทบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ

แต่ละบุคคลในแต่ละพื้นที่

การนําระบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นมาใช้ให้สามารถ
คาดการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งในพื้นที่ที่
ไม่เคยประสบภัยมาก่อน ทําให้สามารถป้องกันและลด

ผลกระทบได้ทั่วถึงมากขึ้น

การป้องกันภัยธรรมชาติแบบดั้งเดิม โดยใช้เพียง
ประสบการณ์และข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ทํา
ให้สามารถป้องกันได้เฉพาะในพื้นที่ที่เคยประสบภัยมาแล้ว

สถานการณ์ A

สถานการณ์ B

1

2

3
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

บูรณาการข้อมูลสภาพแวดลอ้มเพื่อตดิตามและบรหิารจัดการภยัธรรมชาติ

1

บูรณาการข้อมูล เพื่อติดตาม
และบริหารจัดการภยัธรรมชาติ
(Natural Disaster Data 
Integration)

ระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมและเชิงประชากร เช่น จํานวนผู้อยู่อาศัยราย

พื้นที่ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ํา หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อ

ใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยต้องมีมาตรฐานในการ

จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปเชื่อมโยงและใช้ได้จริง

1. กรมป้องกันภัยธรรมชาติ
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4.4 การจัดการในภาวะวิกฤต: 

การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต



6363เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วยข้อมูลพื้นฐาน

วิวัฒนาการนําเทคโนโลยีมาใช้สนบัสนุนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต...

การบรหิารจัดการในภาวะวิกฤตผ่าน
การบูรณาการแบบครบวงจร

Integrated Crisis 
Management Practices

การบรหิารจัดการในภาวะ
วิกฤตแบบดัง้เดิม

Conventional Crisis 
Management Practices

การบรหิารจัดการในภาวะ
วิกฤตด้วยข้อมูลพื้นฐาน

Information Led Crisis 
Management Practices

การบริหารในภาวะวิกฤตแบบดั้งเดิมในทุกขัน้ตอน ตั้งแต่การเผชิญเหตุ 
(Response) โดยการแจ้งเตือนผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้างและการค้นหา
ผู้ประสบภัยตามพื้นที่โดยไม่มีแนวทางการค้นหาที่ชัดเจน การบรรเทาทุกข ์
(Relief) เฉพาะเมื่อมีผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนร้องเรียน จนถึงการฟื้นฟู 
(Recovery) เพียงเพื่อให้ได้กลับมาสู่สภาพปกติก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤต 

การบริหารในภาวะวิกฤตโดยการใช้ข้อมูลพื้นฐานมาชว่ยในการ
ประกอบการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิมากขึ้น ตั้งแต่การ
แจ้งเตือนผ่านหลายช่องทางและการค้นหาผู้ประสบภัยตามข้อมูลผู้อยู่

อาศัยรายพื้นที่ การคาดการณ์จํานวนผู้ประสบภัยเบื้องต้นเพื่อเตรียมความ
ช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จนถึงการเก็บข้อมูลและประเมินความเสียหาย

เบื้องต้นเพื่อให้มีแนวทางการฟื้นฟูที่เหมาะสม

การบริหารในภาวะวิกฤตผ่านการบรูณาการขา้มหนว่ยงานเพื่อใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การแจ้งเตือนผู้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยผ่าน
ช่องทางส่วนตัว และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยหาผู้ประสบภัย
อย่างแม่นยํา จนถึงการบูรณาการข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อให้สามารถ

คํานวณชนิดและปริมาณการช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ และการ
เก็บข้อมูลผลกระทบต่างๆ เพื่อนํามาฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

1

2

3
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แผนการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต

คําอธิบายชื่อโครงการหลกั หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการดาํเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

ระบบแจ้งเตือนภยัผ่านช่องทางส่วนตวัรายบุคคล

1

ระบบแจ้งเตือนภยัผ่าน
ช่องทางส่วนตัวรายบุคคล
(Personalized Warning 
System)

ระบบบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัย

แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ผ่านช่องทางการติดต่อส่วนตัว 

เช่น มือถือ และอีเมล์ ให้ประชาชนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์

ได้ถูกต้องรวดเร็วมากขึ้น

1. กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

2

บูรณาการข้อมูลเพื่อบรหิาร
จัดการในภาวะวิกฤต
(Intelligence Centre for 
Crisis Management)

1. กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

บูรณาการข้อมูลเพื่อบรหิารจดัการในภาวะวิกฤต

ระบบบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศูนย์บัญชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการ

ติดตามและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร ์ข้อมูล

สถานพยาบาล ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูลที่ตั้ง

หน่วยกู้ภัยหรือหน่วยบรรเทาภัย



6565

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

การบูรณาการข้อมูลประชาชน 
(Citizen Data Integration)

E-Government Act

การบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล 
(Business Data Integration)

โครงการบูรณาการสวัสดิการสงัคมและการจ่ายเงนิภาครัฐทางอิเล็กทรอนกิส ์
(Integrated Social Benefits)

โครงการระบบชําระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใช้บัตร 
(Universal Benefits Card)

การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICTสาํหรับบริการภาครัฐ 
(Government Shared Infrastructure) (Data Center)

การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคคลากรเพื่อสง่เสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Capacity Building)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงาน 
(Labor Market Intelligence Center)

ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์
(Integrated Virtual Labour Market)

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
(Smart Service)

1. การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

4. การให้บริการ
ความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

2. โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

3. ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ 

5. การบูรณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบวงจร

สรอ.

ก.พ.ร. 
กรมบัญชีกลาง

ธปท. 

สป.รง. 
สศอ.

กรมการจัดหางาน,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 สศอ.

สรอ.

ก.พ.ร.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สรอ.

  การดําเนินงานโครงการของมาตรการที่สําคัญในระยะต้น (1/2)

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 
(Agricultural Intelligence Centre)

ระบบให้คําแนะนําเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก
(Connected Farmer)

สศก.

กรมส่งเสริมการเกษตร

6. การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
 ชื่อกระทรวง           ชื่อกรม, หน่วยงาน, สํานกังาน

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง ICT สรอ.

กระทรวง ICT สรอ.

สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวง ICT

กระทรวง ICT

กระทรวง ICT

สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

การประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสําคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559         
เอกสารปกปิดสําหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามนําไปเปิดเผยหรือเผยแพร่



6666

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

9. ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร

7. การบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

8. การส่งเสริม SME 
แบบบูรณาการเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการเติบโต

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจสาํหรับ SME
(Software as a Service for SME) 

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทนุข้ามหนว่ยงาน
(Integrated Business licensing system)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพ SME
(SME Information Portal)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลกึ
(Tax Analytics) *

ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ
(Automatic Tax Filing) *

สสว.

สป.กค.

สสว.

ก.พ.ร.
สกท. , สศอ.

*ยังไม่สามารถดําเนินการได้ทันทีภายในปี 59 เนื่องจากจําเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลก่อน

โครงการบ่มเพาะความสามารถ
เชิงดิจิทัลและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME

สรอ., SIPA
Software Park

  การดําเนินงานโครงการของมาตรการที่สําคัญในระยะต้น (2/2)

10. การให้ทุกข้อมูลงาน
บริการผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

ระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล
(My Government Portal) (Smart Government KIOSK)

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชน 
(GovChannel)(data.go.th, GAC, เป็นต้น)

ก.พ.ร. 
สรอ. 

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
(Tourism Intelligence Centre)

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
(Smart Trip Planner)

11. การบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร

แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางสาํหรับนักทอ่งเทีย่ว
(Smart Travel App)

สป.กก.

การประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสําคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 ชื่อกระทรวง                ชื่อกรม,หน่วยงาน, สํานักงาน

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวง ICT
กระทรวงวิทย์ ฯ

กระทรวงการคลัง

สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง ICT

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
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3 เดือน (ภายในมีนาคม) 6 เดือน (ภายในมิถุนายน) 12 เดือน (ภายในธันวาคม)

• จัดทําการศึกษาพื่อเตรียมดําเนนิการ • ร่างกฎหมาย E-Gov (นโยบายและแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิดัล กําหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของรัฐ
    ดูแลความมั่นคงปลอดภัยข้อมลูหน่วยงานรัฐ ติดตามการปฎิบัติตามแผนและมาตรฐานต่างๆ) 
• จัดประชาพิจารณ์ และ นําร่างกฏหมาย e-Gov เข้าครม.

• จัดทํามาตรฐานแนวทาง Technical Solution ในการ
ดําเนินการ สําหรับหน่วยงานที่มคีวามพร้อม

• นําร่องปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
 ให้เป็นแบบ Smart Service  จํานวน 87 บริการ *

การลดการขอสําเนาเอกสาร (อาทิ สําเนาทะเบียนบ้าน) ในการรับบริการภาครัฐ

E-Government Act การจัดทํากฎหมาย E-Gov

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล (Smart Service)

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชน (GovChannel)

 

• นําร่องปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน ให้เปน็
แบบ Smart Service จํานวน 5 บริการ *

1.ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ (govchannel.co.th, egov.go.th,data.go.th, info.go.th)

2. ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต

3.ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ (My Government Portal) 

• Egov.go.th มีเว็บไซต์บริการภาครัฐ 845 เว็บไซต์ (ปัจจุบัน)
• Data.go.th มีชุดขอ้มลู 486 ชุดข้อมลู (ปัจจุบนั)
• ระบบฐานข้อมลูคู่มอืประชาชนบน info.go.th มีจํานวนคู่มอื 

10049 ชุด (ปัจจุบัน) และอีก 635439 กําลังดําเนนิการ 
• ระบบแจ้งหนังสือล่าชา้ ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคําติชม

• Data.go.th มีชุดขอ้มูล 550 ชุดข้อมลู
• ระบบวิเคราะห์กระบวนงาน

• Data.go.th มีชุดขอ้มลู 600 ชุดข้อมลู

การประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสําคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

* ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน

รายละเอียดแผนงานและผลลัพธ์ของมาตรการที่สําคัญในระยะต้น

ช่วงระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน (1/2)

• ดําเนินการเก็บขอ้มลูแอปฯ วันเฉลิมพระชนนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สค 59 และพระบาทสมเดจ็

   พระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธค 59

• ติดตั้งตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Smart Government
Kiosk) เพิ่ม 4 ตู้

• e-Service: ระบบตรวจสอบเงนิสมทบ ข้อมลูสุขภาพ
ข้อมูลผู้ใชน้้ํา, G-News, ภาษีไปไหน, G-Chat

• ติดตั้งตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Smart Government Kiosk) ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด
• e-Service ระบบแสดงสิทธแิละรับรองสิทธิก์ารรักษา
 ระบบตรวจสอบการนัดหมายระบบแสดงขอ้มลูผู้ใชไ้ฟฟ้า 

• e-Service: มีบริการจํานวน 116 บริการจาก 84 หน่วยงาน
• e-Service: เปิดตัวแอปฯ KasetQRCode (Ver.2)

เปิดตัวแอปฯ จัดหางาน , G-News, ภาษีไปไหน, G-Chat
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3 เดือน (ภายในมีนาคม) 6 เดือน (ภายในมิถุนายน) 12 เดือน (ภายในธันวาคม)

• จํานวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับความรู้รวมทั้งสิ้น 1,500 คน• จํานวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับความรู้รวมทั้งสิ้น 500 คน • จํานวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับความรู้รวมทั้งสิ้น 1,000 คน

• มีหน่วยงานภาครัฐเครือข่าย GIN เป็นจํานวนสะสม 

3,500 หน่วยงาน

• มีระบบบน G-Cloud เป็นจํานวนสะสม 780 ระบบ

การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICTสําหรับบริการภาครัฐ (Government Shared Infrastructure) (Data Center)

การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Capacity Building)

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน (Integrated Business licensing system)

• ระยะที่ 1: บูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่มอียู่

ปัจจุบันจากทุกหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวง

• มีหน่วยงานภาครัฐเครือข่าย GIN เป็นจํานวนสะสม  

3,600 หน่วยงาน

• มีระบบบน G-Cloud เป็นจํานวนสะสม 810 ระบบ

• มีหน่วยงานภาครัฐเครือข่าย GIN เป็นจํานวนสะสม 

3,700 หน่วยงาน

• มีระบบบน G-Cloud เป็นจํานวนสะสม 850 ระบบ

Doing Business การอํานวยความสะดวกผู้ประกอบการ

• จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวตักรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชนัภาครัฐ เพื่อให้เกิด App บริการภาครัฐ และนําผลงานที่มคีวามพร้อมมาต่อยอดเพื่อให้เกิดบริการภาครัฐจริง

• การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)

Government Data and Shared Service Center
• ศึกษาความต้องการของ Shared Service ภาครัฐ • มาตรฐาน Data Center และ Cloud ภาครัฐ • เริ่มบริการ Government Data and Shared Services Center

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Centre)

โครงการบ่มเพาะความสามารถเชิงดิจิทัลและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME

• ระยะที่ 1:ระบบช่วยวางแผนการท่องเทีย่วที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวทีม่ฐีานขอ้มลูอยู่ปจัจุบัน ในจังหวัดท่องเทีย่วหลัก

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Smart Trip Planner)

• ระยะที่ 1:แอพพลิเคชั่นด้านการเดินทางที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวทีม่ฐีานขอ้มลูอยู่ปจัจุบัน ในจังหวัดท่องเทีย่วหลักของ
ประเทศ 

แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางสําหรับนักท่องเที่ยว (Smart Travel App)

• ขยายผลมรีะบบสนบัสนนุการดําเนนิธุรกิจอย่างนอ้ย 3 ด้าน• มีระบบสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ

การประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสําคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดแผนงานและผลลัพธ์ของมาตรการที่สําคัญในระยะต้น

ช่วงระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน (2/2)
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มาตรการ รายละเอียดโครงการ

12. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่าน

บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

ระบบวิเคราะห์ความต้องการประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis)

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

ขยายผลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาครัฐ 1111 (Integrated Complaint Management System)13. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการ
เข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

11. การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร

ขยายการใช้งานบัตร Smart Card (Smart Card Reader Extension) 

สป.นร.

สรอ.

ก.พ.ร. 
สรอ. 

การออกอิเล็กทรอนิกสว์ซี่าผ่านทางออนไลน์ (Electronic Visa) กรมการกงสุล

 การดําเนินงานโครงการของมาตรการที่สําคัญในลําดับถัดไป

14. การบูรณาการการนําเข้าส่งออก
แบบครบวงจร

ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนําเข้าส่งออกระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window) กรมศุลกากร

15 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
ในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก (Safe City) 

16. การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร
ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่าน

ช่องทางอัตโนมัติ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจา้หนา้ทีผ่่านการใช้เครื่องมือและระบบดิจิทัล (Digital Police)
สตช.

ระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหนา้ (Advance Passenger Processing)
สตม.

ขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมัติด้วยระบบพิสูจนต์ัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion)

บูรณาการข้อมูล เพื่อติดตามและบริหารจัดการภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Data Integration กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

17. การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัย
ธรรมชาติ

บูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต  (Intelligence Centre for Crisis Management)

ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางส่วนตัวรายบุคคล (Personalized Warning System)
กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

18. การบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการใน

ภาวะวิกฤต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ชื่อกระทรวง ชื่อกรม,หน่วยงาน,สํานักงาน

กระทรวง ICT

สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ICT

 

กระทรวงการคลัง

สํานักนายก
รัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

การประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสําคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559       
เอกสารปกปิดสําหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามนําไปเปิดเผยหรือเผยแพร่
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สํานกันายกรัฐมนตรี       

แรงงาน  

อตุสาหกรรม    

กลาโหม

การคลงั     

การตา่งประเทศ

การทอ่งเที่ยวและกีฬา  

การพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์

เกษตรและสหกรณ์  

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร       

พาณิชย์  

มหาดไทย     

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

สํานกังานตํารวจ

แหง่ชาติ   
พลงังาน,ยตุิธรรม,วฒันธรรม, 

ศกึษาธิการ, สาธารณะสขุ, คมนาคม

   
 

มาตรการ

สําคัญ

กระทรวง,

หน่วยงาน

 (ร่าง)ตารางสรุปมาตรการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ = หน่วยงานหลัก = หน่วยงานสนบัสนุน
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วิวัฒนาการการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
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วิวัฒนาการของการให้ข้อมูลงานบริการภาครัฐ
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วิวัฒนาการบริหารสิทธิประโยชน์และพัฒนาสังคมของภาครัฐ
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วิวัฒนาการของการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตร
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วิวัฒนาการของกระบวนงานด้านภาษี



7676

วิวัฒนาการของการป้องกันภัยธรรมชาติ
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วิวัฒนาการของการให้ความช่วยเหลือ
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วิวัฒนาการการบริหารจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
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การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
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Government Data Infrastructure (GDI)

จากข้อมูลการศึกษาของ NECTEC ข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐประกอบด้วยข้อมูล 4 ประเภท

บุคคล นิติบุคคล

ที่อยู่ แผนที่

GDI

ประเด็นสําคัญของการบูรณาการข้อมูล

1) ความถูกต้อง สมบูรณ์ และความทันสมัยของข้อมูล

2) ชั้นความลับของข้อมูลพื้นฐาน

3) ภารกิจที่ต้องให้บริการข้อมูลตามกฎหมาย/นโยบาย/

ระเบียบ

4) ความเต็มใจและยินดีที่จะให้หน่วยงานอื่นของรัฐได้ใช้

ข้อมูล

5) ความพร้อมของการให้บริการ
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รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (เช่น บุคคล)

หน่วยงาน

เจ้าของข้อมูล หน่วยงานรัฐ ก.

หน่วยงานรัฐ ข.

หน่วยงานรัฐ ค.

Request : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

Response : ข้อมูลประจําตัวที่สัมพันธ์กับเลข 13 หลัก
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Data Integration Model

รูปแบบที่ 1 : จัดทําคลังข้อมูลกลาง

รูปแบบที่ 2 : แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเอง

• หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่าย

• ระบบของแต่ละหน่วยงานต้องมีช่องทางให้

หน่วยงานอื่นเข้าถึงข้อมูล

• หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน

คลังข้อมูลกลาง

• เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน

ต้องอัพเดทที่ฐานข้อมูลกลาง

Government A Government B Government C

Network

Exchange data Exchange data

Exchange data

เจ้าภาพผู้ดูแลคลังข้อมูล

Government A Government B

Government C

Exchange data
over network

Government D

Gateway 
Hub
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Security

Gateway

คลงัขอ้มูลนํา้

Security

Gateway

NGIS

Restricted Data

Security

Gateway

Security

Gateway

คลงัขอ้มูลอ ืน่ๆระบบฐานขอ้มูล
ทะเบยีนราษฎร ์

Security Security

Gateway

Public
Government
Information

Security

Gateway

Open data

Public Data

Security

e-portal, data.go.th, app.go.th, etc.
Portal

Security

Data Mapping, Master and meta 
data, Data Registration Service, 
Administrative system, Report

Public View Private View

Government Network

Government

Gateway Gateway

Security

Helpdesk Monitoring

Service and Support

Data Integration Framework
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ตัวอย่างโครงการ
การบรูณาการขอ้มลูภาครฐั

ตัวอย่างโครงการ
การบรูณาการขอ้มลูภาครฐั
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การบูรณาการข้อมูลบุคคลการบูรณาการข้อมูลบุคคล
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ความสัมพันธ์ของข้อมูลบุคคลและบริการภาครัฐ

ต่างด้าว สตรี

นักเรียน 

นักศึกษา
ข้าราชการ

ตม. ปปส. ศึกษา กลาโหม

เกษตรกร

แรงงาน ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส

เกษตร สาธารณสุข

ทะเบียนราษฎร์ ภาษี ประกันสังคม ประกันสุขภาพ- - - - - - - - - -

คน
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• ข้อมูลบุคคลเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญในการทําธุรกรรมทุกประเภท

• ข้อมูลบุคคลมีการจัดเก็บในหลายมิติ แยกตามหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชน แต่ไม่ได้
บูรณาการเชื่อมโยงเพื่อทํางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร ตัวอย่าง
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตัวอย่างหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ได้แก่ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการจัดเก็บโดยไม่ได้มี
การบูรณาการให้สอดคล้องกัน

• ระบบฐานข้อมูลประชากรที่สําคัญของประเทศ คือ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย

• บัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) มีความสามารถในการเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลสูง แต่ยังไม่ได้ถูกนํามาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

• การบูรณาการข้อมูลทะเบียนบุคคลอย่างเป็นระบบ นําไปสู่การพัฒนา ระบบการให้บรกิาร
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ในลักษณะ “Single ID”

เหตุผลในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
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ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

• ขาดแรงขับเคลื่อนในระดับนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ เปิดให้ระบบฐานข้อมูลของตนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นได้

• ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมถึง เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
ฐานข้อมูล (DBMS) ไม่เพียงพอต่อการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน – การเปิดฐานข้อมูลให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้าถึง อาจมีผลกระทบต่อการให้บริการปกติได้

• ขาดมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ชัดเจน

• ขาดความเชี่ยวชาญ/งบประมาณที่จะพัฒนาให้ฐานข้อมูลของหน่วยงานตนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่นได้

• ขาดบุคลากร และเครื่องมือในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามปัญหาในการเชื่อมโยง และเข้าถึงข้อมูล

• ข้อมูลที่กระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ขาดความเชื่อมโยงกัน และยากต่อการประมวลผลเป็นข้อมูลสําหรับ
ประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร

• ขาดกฎหมาย ระเบียบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
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ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง

Service

Service

Service
Service

Se
rv
ic
e

Se
rv
ic
e

Se
rv
ic
e

Authentication and Access Control

Service

GIN

GIN
สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ

สาํนักงานประกันสังคม

สาํนักงานหลักประกันสุขภาพ

กรมสรรพากร

กรมการกงสุล

กรมวิชาการเกษตร

ธ.กรุงไทย, ฯลฯ

Se
rv
ic
e

หน่วยงานที่ 107

Service

Service

Service

ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ
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สถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคล

• ระบบฐานข้อมูลต้นทาง

– ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลสําคัญต่างๆ ตามภารกิจ อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล

เกษตรกร ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการศึกษา เป็นต้น

• ระบบสารสนเทศปลายทาง 

– ระบบที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลสําคัญ เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ยกระดับบริการต่างๆ ภายในหน่วยงานของ

ตน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น

• ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Platform) 

– เป็นระบบกลางที่ช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

– ช่วยในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) การควบคุมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access 

Control)  การจัดเก็บประวัติการเข้าถึงข้อมูล (Log) รวมถึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทําเป็นสถิติ 

Reports) 

– อ้างอิงมาตรฐานตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government 

Interoperability Framework : TH e-GIF)
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เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูล : เปรียบเทียบ

การเชื่อมโยงผ่าน Web Service ของ
หน่วยงานฯ

• ข้อดี
• ข้อมูลมาจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง จึง

มีความเชื่อถือได้ เป็นปจัจุบัน

• ง่ายต่อการบริหารจัดการ

• ข้อเสีย
• บุคลากรของหน่วยงานต้องมีความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูล

• หน่วยงานต้องมีเครื่องแม่ข่าย และซอฟต์แวร์ 
รวมถึงขนาดของเครือข่ายที่เพียงพอสําหรับ
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน/
บุคคลภายนอก

การเชื่อมโยงผ่านคลังข้อมูลกลาง

• ข้อดี
– หน่วยงานไม่จําเป็นต้องเตรยีมเครื่องแม่ข่าย  เครือข่าย

เพื่อรองรับการเชื่อมโยงจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก

– ฐานข้อมูลสํารองต่างๆ สามารถนํามาเชื่อมโยงบูรณา
การกัน เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เชิงบริหาร หรือ
การให้บริการในลักษณะข้ามหน่วยงานได้

• ข้อเสีย
– หน่วยงานจําเป็นต้องส่งออกข้อมูล (Export) ตามรอบ

ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนําขึ้น G-Cloud

– หน่วยงานที่ดูแลคลังข้อมูลกลางจําเป็นต้องพัฒนา
โปรแกรมสําหรับนําเข้าข้อมูลจากหน่วยงาน

– ข้อมูลที่เชื่อมโยงไม่เป็นปัจจุบัน (Real Time) 
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ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

• การเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต้นทาง
– ข้อมูลมีความพร้อม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ : ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลสิทธิ

ประกันสุขภาพ ข้อมูลประกันสังคม
– ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ แต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ : ข้อมูลด้านการศึกษา 
– มีการทดสอบการเชื่อมโยง (POC) : ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลคนพิการ
– อยู่ระหว่างการดําเนินการ : ข้อมูลด้านแรงงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ดําเนินคดี

• การสนับสนุนหน่วยงานในการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
– หลายหน่วยงาน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ปปท.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลังทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
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การบูรณาการข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจนการบูรณาการข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจน
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ภาครัฐควรยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาคเกษตรอย่างไร? 

จากการนําข้อมูลต่างๆมาศึกษาวิเคราะห์ พบว่ามีช่องว่างในหลายกรณีทําให้จําเป็นต้องใช้การประมาณการและไม่

สามารถระบุเกษตรกรที่ยากจนได้อย่างแม่นยํา จึงเสนอให้มีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ดังนี้

ข้อจํากัดของข้อมูลที่มีในปัจจุบัน แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูล

การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทําให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข้าม

ประเภทเกษตรกรและอาชีพอื่นๆ ได้จํากัด 

เช่น ไม่ทราบว่าผู้ปลูกข้าวกี่คนทําปศุสัตว์ด้วย

ควรบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกหน่วยงาน เพื่อให้

คลอบคลุมทุกชนิดเกษตรกรรมรวมถึงอาชีพอื่นๆ โดย

ใช้เลขบัตรประจําตัว 13 หลักเป็นรากฐาน

บูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน

1

ข้อมูลสํามะโนเกษตรเป็นข้อมูลเชิงสถิติซึ่งยังไม่

สามารถนํามาใช้ระบุเกษตรกรผู้ควรได้รับความ

ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลได้

หาแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อให้มีข้อมูลรายบุคคลที่

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น การบูรณาการมาตรฐาน

การเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกับสํามะ

ข้อมูล

รายบุคคล

2

มีข้อมูลของเกษตรกรจากสํามะโนเกษตรเพียง

6 ล้านราย จากจํานวนผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ทั้งสิ้น 9 ล้านครัวเรือน

จัดทําการเก็บข้อมูลของเกษตรกรให้ได้ครบทั้ง

9 ล้านครัวเรือน 

Master Data 

ข้อมูลเกษตร

4

ไม่มีการเก็บข้อมูลด้านหนี้สินและต้นทุนการผลิต

ของแต่ละครัวเรือน ทําให้ต้องใช้การประมาณการ

ในการคํานวณรายได้สุทธิ

เพิ่มชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต

และหนี้สิน (ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ)

ข้อมูลด้านหนี้สิน

และต้นทุน

3



9797ภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความรวดเร็วและโปร่งใสอย่างไร?
ใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถเข้าถึงสถานะของการช่วยเหลือ

ต่างๆที่ผู้มาขอรับบริการมีสิทธิ์ได้รับได้ทันที โดยใช้เลขประจําตัว 13 หลัก

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1) เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพของภาครัฐ

ในการเริ่มดําเนินการนโยบายต่าง

2) เพิ่มความโปร่งใสและลดการรั่วไหลของ

งบประมาณ เช่น การให้เงินซ้ํา และ การขอหลาย

ช่องทาง เนื่องจากสามารถติดตามสถานะต่างๆได้

ทันที (Real Time Status Tracking)

3) เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ารับ

ความช่วยเหลือ โดยจําเป็นต้องพกบัตรประชาชน

เพียงใบเดียว

(One Card for All Subsidies)

ผู้ต้องการความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

1) แสดงบัตรประชาชน

2) ป้อนข้อมูล 13 หลักเข้าระบบ

3) ระบบเชื่อมต่อและดึง
ข้อมูลจากคลาวด์ภาครัฐ

พม.กระทรวงเกษตร อื่นๆ

4) แสดงสถานะของการช่วยเหลือที่มีสิทธิ์ได้รับ

• ค่าปุ๋ย รับแล้ว

• ค่าผลผลิต ยังไม่ได้รับ

• ค่าภัยแล้ง ยังไม่มีสิทธิ์

• เงินผู้สูงอายุ รับแล้ว

• เงินคนพิการ ยังไม่ได้รับ

• ผู้ว่างงาน ยังไม่มีสิทธิ์
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การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
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ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน

• บุคคลต่างด้าว สวมสิทธิ์เป็นคนไทย มีบัตรประชาชนไทย

• บุคคลต่างด้าวก่อความผิด หลบหนีออกนอกประเทศ แล้วเข้ามาใหม่โดยย้ายถิ่นที่ทํางาน โดยไม่
สามารถตรวจสอบความผิดย้อนหลัง

• บุตรแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย ไม่มีบัตรประชาชน ไม่สามารถผลักดันให้กลับถิ่นได้ 
ขาดการศึกษา ก่ออาชญากรรม

• บุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประชาชนมากกว่า 1 ใบ หรือ ทําบัตรประชาชนใหม่ อาทิเช่น กรณี
นางปานจิต อังกินันท์ จัดฉากแกล้งตายจากเหตุการณ์สึนามิ เปลี่ยนชื่อ สวมรอยศพ เข้าแจ้งทํา
ใบมรณบัตร ทําศัลยกรรมลบปานแดงออกเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เพื่อหลบหนีคดีฉ้อโกง 3,000 
ล้านบาท

• ศพนิรนาม ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งในกรณีสินามิ จนถึงปัจจุบันเป็นแรงงานต่างด้าวที่มา
เสียชีวิตในประเทศไทย

• อาชญากรข้ามชาติและผู้ก่อการร้าย ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดาน
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ความต้องการการระบุตัวตนหรือการยืนยันตัวบุคคลในภาครัฐความต้องการการระบุตัวตนหรือการยืนยันตัวบุคคลในภาครัฐ

หน่วยงานรัฐภาคบริการประชาชน หน่วยงานรัฐภาคนิติวิทยาศาสตร์
บุค

คล
สัญ

ชา
ติไ

ทย

ความต้องการระบบไบโอเมตริกในการสอบ

ทวนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับที่อ้างหรือไม่ใน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการบริการ

สาธารณะต่างๆ ที่ได้รับการดูแลโดยหน่วยงาน

ของรัฐ อาทิเช่น ต่ออายุบัตรประชาชน ทํา

หนังสือเดินทาง ขอสําเนาทะเบียนบ้าน สิทธิ

ได้รับการรักษาพยาบาล เป็นต้น

ความต้องการระบบไบโอเมตริกในการ

ระบุตัวบุคคลสัญชาติไทยในกรณีทําผิด

กฏหมาย อาชญากรรม การกระทําผิด

ซ้ําซ้อน หรือพิสูจน์ศพนิรนาม

บุค
คล

ต่า
งด

้าว
หร

ือไ
ร้

สัญ
ชา

ติ

ความต้องการระบบไบโอเมตริกในการสอบ

ทวนว่าเป็นบุคคล คนเดียวกับที่อ้างหรือไม่ใน

การใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 

รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงการบริการสาธารณะ

ต่างๆ ภายใต้กฎหมายไทย

ความต้องการระบบไบโอเมตริกในการ

ระบุตัวบุคคลต่างด้าวในกรณี การเข้า

ประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย อาชญากรรม

การทําผิดกฏหมายในราชอาณาจักรไทย 

หรือการพิสูจน์ศพนิรนาม
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การใช้งานลายนิ้วมือในภาครัฐในปัจจุบันการใช้งานลายนิ้วมือในภาครัฐในปัจจุบัน

ข้อมูลที่สาํคัญ

บริการประชาชน นิติวิทยาศาสตร์

การทรวงมหาดไทย
กระทรวงการ

ต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม

กรมการปกครอง กรมการกงสุล กรมการจัดหางาน
สํานักงานตรวจคน

เข้าเมือง

กองทะเบียน

ประวัติอาชญากร

ราชทัณฑ์ คุม

ประพฤติ DSI

งานหลัก บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
จดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว

ลักลอบเข้าประเทศ
อาชญากร

นักโทษ ภาคทัณฑ์ คดี

พิเศษ

จํานวนฐานข้อมูล

ลายนิ้วมือ
คนไทย >61M

ต่างด้าว>5.5M
คนไทย>12M

แรงงานต่างด้าวถูก

กม. >1.2M

พิมพ์หมีกมากกว่า 

400k

อาชญากร>13M

(9.9M ID)

นักโทษ>300k

คุมประพฤติ >90k

ไบโอเมตริก
ใบหน้าและนิ้วโป้งทั้ง

สอง

ใบหน้าและนิ้วชื้ทั้ง

สอง

ปัจจุบันเก็บสิบนิ้ว 

(แปะ)

ใบหน้าและนิ้วทั้งสิบ

นิ้ว (แปะ)

ใบหน้าและนิ้วทั้งสิบ

นิ้ว (กลิ้ง)
นิ้วทั้งสิบนิ้ว (กลิ้ง)

ใบหน้าและนิ้วทั้งสิบนิ้ว 

(กลิ้ง) (เฉพาะนักโทษ)

การใช้งาน
ยืนยันตัวบุคคล

(Verify)

ระบุตัวบุคคล

(Identify)

ระบุตัวบุคคล

(Identify)
ไม่มีข้อมูล

ระบุตัวบุคคล

(Identify)

ยืนยันตัวบุคคล

(Verify)

การเก็บภาพ

ลายนิ้วมือ

ภาพต้นฉบับนิ้วโป้ง 2 

นิ้ว

(.bmp)

10 นิ้วภาพบีบอัด 

(.wsq)

10 นิ้วภาพบีบอัด 

(.wsq)
กระดาษพิมพ์หมึก

10 นิ้วภาพบีบอัด 

(.wsq)

กระดาษพิมพ์หมึก/

นิ้วโป้ง (.jpg)

ทดสอบการ

แลกเปลี่ยน
ทดสอบแล้ว ทดสอบแล้ว

ระบบเดียวกับ

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

ไม่ได้ทดสอบ ไม่ได้ทดสอบ กําลังทดสอบ
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Biometric Interoperability for Thailand e-Government System (BITeG)

BITeG Secured 

Web Service

สถาบันนติิ

วิทยาศาสตร์

กระทรวง

ยุติธรรม

กรมการปกครอง

National ID

AFIS

กระทรวง

มหาดไทย

กรมการกงสุล

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

e-Passport 

AFIS

ทะเบียนประวัติ

อาชญากร

สํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติ

Criminal AFIS

หน่วยงานอื่นๆ 

ในอนาคต

กรมราชทัณฑ์ กรมคุม

ประพฤติ

กรมการจัดหา

งาน

กระทรวงแรงงาน

Immigration Labor 

AFIS

Criminal AFIS

BITeG AFIS
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การบูรณาการข้อมูลการบริหารจัดการน้ํา
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105105ข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ํา
ติดตามสถานการณ์

ลม ฟ้า อากาศ แผนที่ปริมาณฝน

ผังน้ํา แผนที่ปริมาณน้าํในเขื่อน

คาดการณ์
แผนที่คาดการณ์ฝน แผนที่คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่น

คาดการณ์ระดับน้ําในลุม่น้าํ เจ้าพระยา ชี และมูล

สามารถใช้ในการติดตามสถานการณ์นํ้าได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ พายุ ฝน เขื่อน ประตูระบายนํ้า ระดับนํ้า ทะเล cctv ฯลฯ

หน่วยงาน
จํานวนสถานีโทรมาตร (สถานี)

ฝน ระดับน้ํา

กรมอุตุนิยมวิทยา 121 0

กรมชลประทาน 412 620

กรมทรัพยากรน้ํา 959 93

กทม. 128 114

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 78 47

สสนก. 850 320

กรมเจ้าท่า 0 23

กรมอุทกศาสตร์ 0 1

รวม 2,548 1,218



106106วิเคราะห์และพยากรณ์น้ํา

ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
(157,925 ตร.กม.

31% ของพื้นที่ประเทศ)

ลุ่มน้ําชีและมูล
(119,683 ตร.กม.

22% ของพื้นที่ประเทศ)

ระบบการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณน์้าํในปัจจุบันครอบคลมุพืน้ที่

 ลุ่มน้ําเจ้าพระยา (ภาคเหนือ และภาคกลาง)

 ลุ่มน้ําชีและมูล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คาดการณ์น้ําท่าและระดับน้ําที่สถานีสําคัญ

ภาพหน้าตัดลําน้ําในแม่น้ําสายหลัก

คาดการณ์น้ําท่วมล่วงหน้า 7 วัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทกภัย
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เว็บไซต์
แบบจําลอง

แจ้งข่าว/ติดตามสถานการณ์น้ํา

สําหรับผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป
เผยแพร่/ติดตามสถานการณ์น้ํา

สําหรับท้องถิ่น และชุมชน

เกาะติดข้อมูลสถานการณ์น้ํา

สําหรับผู้บริหาร และหน่วยงานภาครัฐ
คาดการณ์/ประเมินสถานการณ์

ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ

Media Box 

ระบบปฏิบัติการในภาวะวิกฤต

ระบบตดิตามข้อมูล

สําหรับหน่วยงานภาครฐั

อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สาธารณูปโภค

ภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม ภัยพิบัติ

www.nhc.in.th

NHC Mobile application 

มีระบบเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ ในภาวะวิกฤต

สนับสนนุการจัดตั้ง war room ทั้งในสว่นกลาง และศูนย์บริการข้อมูลนํา้เคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน
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การบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
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Fundamental Geographic Data Set 
(FGDS)

แหลง่ที่มา : สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
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แหลง่ที่มา : สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
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แหลง่ที่มา : สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
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สถานภาพการดําเนินงานของข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ปัจจุบัน

• คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ

• สํานักงานคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (สกภช.) โดยผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทาํหน้าที่เป็นเลขาธิการ

• ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพืน้ฐาน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) 
จํานวน 13 ชั้นข้อมูลพร้อมผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันของชั้น
แผนที่

• โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (National Spatial Data 
Infrastructure: NSDI) ประกอบด้วยระบบเครือข่ายและระบบการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ผา่น Web Map Service

อ้างอิงข้อมูลจากแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ. 2554-2558)
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โครงการ Smart Service
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Smart Service

• เป้าหมายสําคัญ

การปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่ Smart Service ที่ประชาชนสามารถขอรับบริการ
โดยไม่จําเป็นต้องยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นการใช้
ประโยชน์จากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักหรือบัตร Smart Card โดยข้อมูลบุคคลที่
เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มขอใช้บริการเพื่อลดการกรอกแบบฟอร์มกระดาษอีกด้วย

• การดําเนินการ

สรอ. ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส่งแบบสํารวจเพื่อ
รวบรวมรายชื่อบริการจาก 7 กระทรวงนําร่องที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกลา่วเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  โดยหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ 7 กระทรวงนําร่องได้มีการเสนอชื่อบริการทีจ่ะเข้าร่วม
โครงการมาแล้วทัง้สิ้น 240 บริการ 



115115

การบริการ Smart Service

• บริการในรูปแบบ e-Service ที่เกี่ยวข้องกับการลดสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาทะเบียนจํานวน  64 บริการ  

•  บริการที่มีการขอสําเนาบัตรฯ แต่ยังไม่ได้พัฒนาเป็น e-Service จํานวน 163 บริการ 
และบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนอีกจํานวน 13 บริการ (สรุปข้อมูล ณ 
วันที่ 12 มีนาคม 2558) 

• ระหว่างนี้อาจจะมีบางหน่วยงานเสนอบริการเพื่อเข้าร่วมโครงการมาเพิ่มเติม โดยคาดว่า 
มีบริการที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการในระยะ 1 รวมแล้วไม่เกิน 100 บริการ

• ปัจจุบันได้รับงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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หน่วยงาน ความรับผิดชอบ

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ • ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการให้บริการ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service

• ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/ระบบ e-Service ของหน่วยงานเพื่อ

รองรับการให้บริการแบบ Smart Service

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย • อนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) • สนับสนุนงบประมาณ

• ให้คําปรึกษาในด้านเทคนิค

• จัดซื้อเครื่องมือต่างๆ ที่จําเป็น อาทิ Smart Card Reader

• ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมือ (Web Service / 

Platform) ต่างๆ ที่จําเป็น

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) 

ให้คําปรึกษาในประเด็นกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล
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Smart e-Service : ประโยชน์ที่ได้รับ

• ประชาชน / ผู้ขอรับบริการ
• อํานวยความสะดวกในการขอรับบริการ

• ลดค่าใช้จ่ายในการทําสําเนา

• ภาครัฐ
• ลดการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่

• ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

• ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของภาครัฐในการให้บริการประชาชน
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การบูรณาการช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสาร

ระหว่างภาครัฐกับประชาชน
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