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บทสรุปผูบริหาร

ปจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุงเนนการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศนที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสูรูปแบบใหมเพื่อการพัฒนา
เข า สู เ ศรษฐกิ จ ดิ จิทั ล อยา งยั่ ง ยื น โดยหนึ่ ง ในห า เสาหลัก ของ Digital Economy คื อ การดํ า เนิ น งานดา นการบริ การโครงสรา งพื้ นฐาน
(Service Infrastructure) เพื่อสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบดวยการพัฒนารากฐาน และปฏิวัติรูปแบบบริการใหมใหแกการ
ทํางานและการใหบริการในภาครัฐ อันจะนําไปสูการลดเอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง
กอใหเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในการใหบริการโดยมีผูรับบริการทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
เปนศูนยกลาง และใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูลของภาครัฐเพื่อนําไปตอยอดเพิ่มมูลคาสรางประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมตอไป
ทั้งนี้ปจจุบันหนวยงานภาครัฐยังประสบอุปสรรคในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล โดยจากมุมมองและเสียงสะทอนของ
หนวยงานภาครัฐ สามารถจําแนกปญหาหลักของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลได 5 ขอดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสูร ฐั บาลดิจิทลั ของหนวยงานตางๆ ขาดวิสัยทัศนทสี่ อดคลองกัน
ระบบตางๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ตางคนตางทํา” ทําใหขาดมาตรฐานและไมสามารถนํามาใชรวมกันได
งบประมาณที่ไดรับไมตอเนื่องจึงไมเกิดผลเปนรูปธรรม
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน IT ที่เหมาะสม
กฎหมายรองรับการดําเนินงานอิเล็กทรอนิกสปจจุบันยังไมไดถูกนําไปใชจริง

ดังนั้นจึงจําเปนตองมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคลองกันระหวาง
ทุกหนวยงาน โดยมีองคประกอบของยุทธศาสตรกรอบการพัฒนา และแผนการดําเนินงาน (Roadmap) เพื่อเปนแนวทางการยกระดับขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
จากการศึกษายุทธศาสตรระดับชาติที่สําคัญ ไดแก นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา พ.ศ. 2558 ทั้ง
11 ดาน นโยบายความมั่นคงแหงชาติ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
พ.ศ. 2556-2561 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 สามารถกําหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยไดเปน 26 ดาน ใน 4 มิติ ดังตอไปนี้
มิติที่ 1 ความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน ภัยธรรมชาติ และ ภาวะวิกฤต
มิติที่ 2 งานบริการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประกอบดวย การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การทองเที่ยว ภาษีและรายได แรงงาน การเกษตร การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค และ การคมนาคม
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบดวย การจัดซื้อจัดจาง การบริหารสินทรัพย ทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน และ การเงินและ
การใชจาย
มิติที่ 4 ขีดความสามารถรองรับตางๆ ประกอบดวย การใหขอมูลแกประชาชน การรับฟงความคิดเห็น การบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อ
ยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ โครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส และ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
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โดยในระยะแรกของการจัด ทําแผนแม บทการพัฒ นารั ฐบาลดิ จิทัล ครอบคลุมขีดความสามารถหลัก ทั้ งหมด 18 ดาน ไดแก
การบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ การใหขอมูล การรับฟงความคิดเห็น โครงสราง
พื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การใหความชวยเหลือ การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร การทองเที่ยว การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาษีและรายได ความปลอดภัย
สาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การปองกันภัยธรรมชาติ และการจัดการในภาวะวิกฤต
เพื่อใหการจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความชัดเจนและขับเคลื่อนไดจริง จําเปนตองศึกษาบริบทของงานบริการ
ภาครัฐในปจจุบันเพื่อเขาใจอุปสรรคและความทาทายในปจจุบัน ศึกษาแนวทางการนําเทคโนโลยีมายกระดับงานบริการภาครัฐของประเทศ
ผูนําในแตละดานเพื่อกําหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จําเปนตองมี รวมถึงหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของของแตละดานเพื่อรวมกันกําหนด
เปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเปนภายในกรอบระยะเวลา 3 ปใหเหมาะสมกับระดับความพรอมปจจุบันและ
สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปความทาทายและแนวทางการแกปญหาของทั้ง 18 ดานได
ดังนี้
1.

ดานการบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ: มีการบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง
ปจจุบันขอมูลมีปริมาณมากที่หลากหลายและซับซอน ถูกจัดเก็บอยูในหลายหนวยงานที่มีมาตรฐานตางกัน และมีกฎระเบียบที่จํากัด
การบูรณาการขอมูลในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อใหภาครัฐสามารถเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานตางๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยรวม จึงเสนอใหพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางเพื่อบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน รวมทั้งมีมาตรการใน
การควบคุมความปลอดภัย และความเปนสวนตัวของขอมูล ผาน 4 โครงการดังตอไปนี้
• การบูรณาการขอมูลประชาชน (Citizen Data Integration)
• การจัดทํา E-Government Act
• การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงขอมูล (Smart Service)
• การบูรณาการขอมูลนิติบคุ คล (Business Data Integration)
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2. ดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ: การยืนยันตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใช
อิเล็กทรอนิกสกลาง
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิในปจจุบัน มีการตรวจสอบเอกสารที่ใชยืนยันตัวตนจํานวนมากและหลากหลาย จึงถือเปนความ
ทาทายอยางยิ่งในการพัฒนาระบบที่สามารถรักษาสมดุลระหวางการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และการอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่และผูรับบริการ การใชบัตรประชาชน (Smart Card) ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเขารับบริการผานชองทาง
กายภาพ และการใชบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลางสําหรับทําธุรกรรมภาครัฐทุกประเภทผานชองทางออนไลน เปนแนวทางดําเนินการที่
สามารถตอบโจทยที่ทั้งภาครัฐและเอกชนตองการไดเปนอยางดี โดยเสนอใหดําเนินการ 2 โครงการดังตอไปนี้
•
•

ระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง (E-Citizen and E-Business Single Sign-on)
การขยายการใชงานบัตร Smart Card (Smart Card Reader Extension)

3. ดานการใหขอมูล: การใหขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง
การมีผูใชบริการจํานวนมากทําใหมีความตองการที่หลากหลาย มีชนิดของขอมูล ชองทางการบริการ และหนวยที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการจํานวนมาก โดยแตละหนวยมีมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหการคนหาและเขาถึงขอมูล ที่ถูกตอง
ครบถวน เขาใจงาย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เสนอใหจัดทําศูนยรวบรวมขอมูลงานบริการภาครัฐที่มุงเนนการใหทุกขอมูลผานจุดเดียว ให
ขอมูลตามความตองการของผูรับบริการ ผาน 2 โครงการดังตอไปนี้
• การพัฒนาระบบศูนยรวมขอมูลของประชาชนรายบุคคล (My Government Portal)
• ศูนยกลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชน (GovChannel)
4. ดานการรับฟงความคิดเห็น: การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก
ประชาชนมีความคาดหวังตอการแกไขเรื่องรองเรียนของภาครัฐที่สูงขึ้น โดยเรื่องรองเรียนจํานวนมากมีความซับซอน ตองการความ
รวมมือจากหลายหนวยงานในการแกไข ดังนั้นเพื่อใหประชาชนสามารถรองเรียนกับภาครัฐเรื่องใด ผานชองทางใดก็ได (No Wrong
Door) และภาครัฐสามารถทราบถึงความตองการของประชาชนในเชิงรุกและสามารถดําเนินการแกไขไดทันที จึงเสนอใหมีการยกระดับ
ประสิทธิภาพและการใชงานของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1111 ใหเปนระบบกลางที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องรองเรียนทุกประเภทของทุก
หนวยงานได มีการเขาถึงปญหาและความตองการของประชาชนแบบเชิงรุก ผาน 2 โครงการดังตอไปนี้
•
•
•

ขยายผลศูนยรบั เรื่องราวรองทุกขภาครัฐ 1111 (Integrated Complaint Management System)
ระบบวิเคราะหความตองการของประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis)

5. โครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
ปจจุบันการใหบริการโครงสรางพื้นฐานการบริการอิเล็กทรอนิกส ยังไมครอบคลุมทุกงานบริการกลาง และยังขาดการบูรณาการ
ดานบริการอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเกิดการบูรณาการโครงสรางพื้นฐานกลางดาน ICT สําหรับหนวยงานภาครัฐและสนับสนุนระบบงาน
บริ ก ารกลางเพื่ อ อํ านวยสะดวกให กับ ประชาชน ควรมี ก ารบู รณาการโครงสรางพื้ น ฐานกลางด าน ICT สํ า หรั บ บริการภาครัฐให
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล โดยดําเนินการโครงการดังตอไปนี้
• จัดทําโครงการบูรณาการโครงสรางพื้นฐานกลางดาน ICT สําหรับบริการภาครัฐ
(Government Shared Infrastructure)
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6. การยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาครัฐ
การสรางการมีสวนรวมและสงเสริมใหบุคคลากรหนวยงานภาครัฐพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให บุคลากรมีความพรอมใน
การพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล และใหภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานบริการเชิงดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยดําเนินการโครงการ
ตอไปนี้
• การยกระดับความสามารถและสรางความพรอมของบุคคลากรเพื่อสงเสริมรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government Capacity Building)
7. การใหความชวยเหลือ: การใหความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
ปจจุบันขอมูลที่จําเปนสําหรับการกําหนดนโยบายใหความชวยเหลือกระจัดกระจายกันอยูหลายแหงและขาดการบูรณาการ จึงควรมี
การบูรณาการขอมูลประชาชนจากทุกหนวยงาน ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดสิทธิรายบุคคลไดอยางถูกตองครบถวน ใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทราบถึงสิทธิ์ตางๆ ที่พึงจะได และไดรับความชวยเหลือเชิงรุก ในขณะเดียวกันภาครัฐสามารถติดตาม
ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ 2 โครงการตอไปนี้
• โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส (Integrated Social Benefits)
• โครงการระบบชําระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใชบัตร (Universal Benefits Card)
8. การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
ประเทศไทยมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงจําเปนตองพึ่งพาแรงงานตางดาวมากขึ้นทุกป อีกทั้งผลิตภาพแรงงานของไทยยังอยูใน
ระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ จึงควรมีการบูรณาการฐานขอมูลตลาดแรงงาน และผูเกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจับคู
การใหคําปรึกษาดานอาชีพ การฝกอบรม การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตการทํางาน และการปรับสมดุลตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อใหผูวางงานไดงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ผูจางงานไดแรงงานที่ตรงกับความตองการ ภาครัฐวางแผนการผลิตและการ
พัฒนาคุณภาพแรงงานใหตรงความตองการของตลาดแรงงาน โดยดําเนินการ 2 โครงการตอไปนี้
• ระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (Labour Market Intelligence Centre)
• ศูนยรวมตลาดแรงงานออนไลน (Integrated Virtual Labour Market)
9. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ
ภาคการเกษตรมีความสําคัญตอไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยปญหาเกษตรกรยากจนยังเปนประเด็นสําคัญที่ตองรีบแกไข
ทั้งในมิติของการเพิ่มรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยการบูรณาการขอมูลเชิงการเกษตรระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
สําหรับนํามาวิเคราะห เพื่อใหขอมูลเชิงคุณภาพที่ตรงความตองการของเกษตรกรแบบรายบุคคล ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร
ใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณรวมถึงใหภาครัฐมีขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการดานการเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ 2 โครงการตอไปนี้
• ระบบบูรณการและวิเคราะหขอมูลดานการเกษตร (Agricultural Intelligence Centre)
• ระบบใหคําแนะนําเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก (Connected Farmer)
10. การทองเที่ยว: การบูรณากาดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร
นวัตกรรมและสื่อดิจิทลั ไดเขามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวทั่วโลกตลอดทั้งวงจรประสบการณการทองเที่ยว
จึงจําเปนตองยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภาคการทองเที่ยว ใหเปนแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน โดยการยกระดับประสบการณนักทองเที่ยวในยุคดิจิทลั (Digital Tourism) เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวแบบครบวงจร
ตั้งแตการคนหาขอมูล วางแผน และจัดซื้อสินคาและบริการเพื่อการทองเที่ยวผานชองทางออนไลน โดยดําเนินการ 4 โครงการหลัก
ดังตอไปนี้
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•
•
•
•

11.

ระบบบูรณการและวิเคราะหขอมูลดานการทองเที่ยว (Tourism Intelligence Centre)
ระบบชวยวางแผนการทองเที่ยวแบบครบวงจร (Smart Trip Planner)
แอพพลิเคชั่นรวมดานการเดินทางสําหรับนักทองเที่ยว (Smart Travel App)
การออกอิเล็กทรอนิกสวซี าผานทางออนไลน (Electronic Visa)

การการลงทุน: การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน
การลงทุนในประเทศไทยปจจุบันนั้นยังขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการขออนุญาตเพื่อเริ่มตนธุรกิจ เปนเหตุให
ผูประกอบการตองติดตอหนวยงานภาครัฐจํานวนมาก ตองกรอกขอมูลและสงเอกสารซ้ําซอน และใชเวลานาน จึงควรมีระบบกลางที่
เชื่อมโยงงานบริการดานการลงทุนระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเริ่มตนธุรกิจของผูประกอบการ
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน (Ease of doing Business) ของประเทศ โดยดําเนินการโครงการดังตอไปนี้
• ระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน (Integrated Business licensing system)

12. การคา (นําเขา-สงออก): การบูรณาการงานบริการดานการนําเขาสงออกแบบครบวงจร
ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศไทยในด า นการค า (Trading Across Border Index) ลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
อันเปนผลมาจากขั้นตอนการนําเขา/สงออกที่มีจํานวนมากและใชเวลานาน จึงควรมีระบบบูรณาการการนําเขา/สงออกแบบครบวงจร
ใหผูประกอบการสามารถทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออกแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะชวย
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการนําเขา/สงออกของผูประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาของประเทศ โดย
ดําเนินการโครงการดังตอไปนี้
• ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนําเขาสงออกระหวางหนวยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window)
13.

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
ประเทศไทยมีจํานวนผูประกอบการและการจางงานในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ปริมาณมาก แตทวาผลิตภาพ
แรงงานของไทยยังต่ํากวาประเทศคูแขงอยางมีนัยสําคัญ จึงเปนโจทยสําคัญสําหรับภาครัฐ ที่จะยกระดับศักยภาพของ SME และพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยรวม เสนอใหพัฒนาระบบบูรณาการเพื่อใหขอมูล ความรู และคําปรึกษาเพื่อประกอบ
ธุรกิจแก ผูประกอบการ SME แบบครบวงจร ณ จุดเดียว รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูประกอบการใชประกอบธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผาน 3 โครงการดังตอไปนี้
• ระบบศูนยรวมขอมูลเพื่อสงเสริมศักยภาพ SME (SME Information Portal)
• ระบบซอฟตแวรสนับสนุนการประกอบธุรกิจสําหรับ SME (Software as a Service for SME)
• โครงการบมเพาะความสามารถเชิงดิจิทัลและสงเสริมผูประกอบการ SME

14. ภาษีและรายได : ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร
ความทาทายหลักของภาครัฐคือการรักษาสมดุลระหวางการจัดเก็บภาษีใหครบถวน ถูกตอง ตรงเวลา และการใหบริการที่สะดวก
รวดเร็วแกผูเสียภาษีที่มีหลากหลายกลุมและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเพิ่มความเปนอัตโนมัติงานบริการดานภาษี และการมีระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบและลดการรั่วไหลของการ
จัดเก็บภาษี จะชวยใหผูเสียภาษีไดรับความสะดวกในการรับบริการดานภาษีในชณะที่ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง
เหมาะสมกับความเปนจริง โดยดําเนินการ 2 โครงการดังตอไปนี้
• ระบบจายภาษีอัตโนมัติ (Automatic Tax Filing)
• ระบบวิเคราะหขอมูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก (Tax Analytics)
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15.

ความปลอดภัยสาธารณะ : การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีของโลกที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วสงผลใหประชาชนมีความคาดหวังใหภาครัฐใชประโยชนจากนวัตกรรม
ดังกลาวในการดูแลรักษาความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยแกประชาชน และใหเจาหนาที่ภาครัฐสามารถดําเนินงาน
ไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการบูรณาการขอมูลจากกลองวงจรปดเพื่อเฝาระวังและตรวจจับความเสี่ยงกอนเกิดเหตุเพื่อ
บริหารจัดการผานระบบศูนยบัญชาการ และใชระบบดิจิทัลสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาที่ภาคสนาม โดยดําเนินการ 2
โครงการดังตอไปนี้
•
•

การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก (Safe City)
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ผานการใชเครื่องมือและระบบดิจิทลั (Digital Police)

16.

การบริหารจัดการชายแดน : การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ
การบริหารจัดการชายแดนมีความซับซอนมากขึ้นจากการเติบโตอยางตอเนื่องของจํานวนผูเดินทางเขาออกประเทศ ภาครัฐจึง
จําเปนตองควบคุมและรักษาความปลอดภัยขามแดนในขณะที่ตองอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง โดยการขยายผลการใชงาน
ชองทางอัตโนมัติดวยระบบพิสูจนตัวตนใหครอบคลุมทุกดานและสามารถรองรับพลเมืองและชาวตางชาติที่ผานเกณฑ รวมถึงใหมีการ
ประเมินความเสี่ยงของผูโดยสารขามแดนลวงหนากอนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยดําเนินการโครงการดังตอไปนี้
• ระบบประเมินความเสี่ยงผูโ ดยสารขามแดนลวงหนา (Advance Passenger Processing)
• ขยายการใชงานชองทางอัตโนมัติดวยระบบพิสูจนตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion)

17.

การปองกันภัยธรรมชาติ : การบูรณาการขอมูลเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ
การปองกันภัยธรรมชาติมีความซับซอนสูง ทั้งในมิติของชนิดภัยพิบัติ ประเภทขอมูล หนวยงานที่เกี่ยวของ ชองทางการสื่อสาร จนถึง
ผูประสบภัยซึ่งลวนแตมีปริมาณมาก ดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ขอมูลประชากรและภูมศิ าสตร
ขอมูลน้ํา หรือขอมูลดิบจากเซ็นเซอรตางๆ โดยตองมีการจัดเก็บขอมูลที่มีมาตรฐานสามารถนําไปเชื่อมโยงและตอยอดใชประโยชนได
จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม การเตรียมความพรอมรับมือ และการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ และลดผลกระทบของการ
เกิดภัยธรรมชาติได โดยดําเนินการโครงการตอไปนี้
• บูรณาการขอมูล เพื่อติดตามและบริหารจัดการภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Data Integration)

18.

การจัดการในภาวะวิกฤต : การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเปนการแกปญหาในหลายมิติภายหลังเกิดเหตุภยั พิบัติ ไมวาจะเปนภัยจากในประเทศ ภัยจากนอก
ประเทศ หรือภัยธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงานจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีการบูรณาการขอมูลจากทุกภาคสวน อาทิ ขอมูล
ภูมิศาสตร ขอมูลสถานพยาบาล ขอมูลที่ตั้งหนวยกูภัยหรือหนวยบรรเทาภัย เพื่อใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว โดยดําเนินการโครงการตอไปนี้
• ระบบแจงเตือนภัยผานชองทางสวนตัวรายบุคคล (Personalized Warning System)
• บูรณาการขอมูลเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Intelligence Centre for Crisis Management)
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ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปน 4 ยุทธศาสตรที่ครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลทั้ง 18 ดาน

โดยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจทิ ัลของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลทั้ง 18 ดานมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกัน
ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานขององคประกอบหลักสําคัญ 4 ประการ ไดแก
องคประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ตั้งแตการ
เชื่อมโยงขอมูลไปจนถึงการดําเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐไทย เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองแมนยํา รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมตอระหวาง
เครื่องมืออุปกรณ (Internet of Things) ตางๆ อยางทั่วถึง
องคประกอบที่ 3 การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) คือ การยกระดับงานบริการภาครัฐ
ใหมีการออกแบบประสบการณและดําเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตามความตองการรายบุคคล (Personalized Customer Experience)
องคประกอบที่ 4 การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ การวางแนว
ทางการยกระดั บ ภาครั ฐ ไทยสู ก ารเป น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ด ว ยกระบวนทั ศ น ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยมุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ (Outcome-driven
Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองคกรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation)
ในลําดับตอไป เพื่อใหสามารถระบุมาตรการเชิงดิจิทัลที่ตองไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก จําเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของมาตรการ โดยใชผลการวิเคราะหทั้งในเชิงกวางและเชิงรุก
1. การวิเคราะหเชิงกวาง หมายถึง ระดับความพรอมในการขับเคลื่อนสูการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ อาทิ ดานการเตรียมความพรอม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานนโยบายและวิสัยทัศน ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2. การวิเคราะหเชิงลึก หมายถึง ระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่มีอยูปจจุบันของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเปรียบเทียบกับระดับ
ที่ตองการจะเปนในระยะ 3 ป ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการยกระดับที่สามารถทําได

โดยจากผลการวิเคราะหสามารถแบง 18 มาตรการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลออกเปน 3 กลุมลําดับความสําคัญตามผลการ
ประเมินเชิงกวางและเชิงลึกดังตอไปนี้
• มาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 1 ประกอบดวยมาตรการที่มีความพรอมสูงและยกระดับไดมาก ควรเรงสนับสนุนและผลักดันเพื่อให
เกิดผลและการพัฒนาแบบกาวกระโดด รวมทั้งสิ้น 9 มาตรการดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
•

การบูรณาการขอมูลผานระบบเชือ่ มโยงขอมูลกลาง
โครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ
การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน
การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
ระบบภาษีบรู ณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร

มาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 2 ประกอบดวยมาตรการที่มีความพรอมสูงและยกระดับไดบางสวน โดยเสนอใหจัดทําเปน Quick
Wins เพื่อปดชองวางและพัฒนาใหไดถึงเปาหมาย และมาตรการที่มีความพรอมต่ําแตยกระดับไดมาก ซึ่งควรไดรับการผลักดัน
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น 4 มาตรการดังตอไปนี้
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1.
2.
3.
4.
•

การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง
การแกไขเรือ่ งรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก
การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร

มาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 3 ประกอบดวยมาตรการที่มีความพรอมต่ําและยกระดับไดนอย ควรมุงเนนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานตางๆ ใหดีเสียกอน รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
การประเมินความเสีย่ งผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสําหรับผูโ ดยสาร
การบูรณาการขอมูลเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ
การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
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ทั้งนี้เสนอใหดําเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 1 ดังนี้

รูปที่ 1 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 3 ปของมาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 1
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 2

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 3
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นอกจากนี้ จากการศึกษาวิเคราะหประสบการณในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ ที่มีขอบเขตกวาง ความซับซอนสูง และ
มีผูเกี่ยวของจํานวนมาก และในลักษณะการปฏิรูป พบวามีปจจัยสูความสําเร็จหลัก 5 ประการ
1. การเตรียมความพรอมคน (Citizen Competence)
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมคนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนใหพรอมสูการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ทัง้ ในเชิงการเพิ่ม
ศักยภาพใหสามารถรับมือการเปลีย่ นแปลง และการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ผูนําบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)
มีผูบริหารที่เขาใจและใหความสําคัญตอการพัฒนาและคอยใหการสนับสนุนอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในการดําเนินงานเชิง
บูรณาการที่ตองไดรับความรวมมือระหวางหลายหนวยงาน เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม
3. แผนการดําเนินงานที่ขับเคลื่อนไดจริง (Actionable Plan)
มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนขับเคลื่อนไดจริง โดยมีการระบุผูรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงการแบงบทบาทหนาที่ของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งดานการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและชี้วัดความสําเร็จ รวมถึงการมอบหมายบุคลากรจากแตล ะ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
4. มีการติดตามการดําเนินโครงการอยางจริงจัง (Continuous Monitoring)
มีการติดตามการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยมีการตอบสนองอยางรวดเร็วเพื่อผลักดันโครงการใหเกิดผลตาม
แผนการดําเนินงานที่กําหนดไว รวมถึงการผลักดันมาตรการเรงดวน (Quick Wins) ใหมีผลเปนรูปธรรมและเปนแรงขับเคลื่อน
โครงการ
5. การสื่อสารและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง (Key Focus and Message)
มีการสื่อสารประชาสัมพันธและการรับฟงความคิดเห็นของผูเกีย่ วของอยางสม่ําเสมอทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม โดยใหทุกฝายไดมสี วนรวมในการผลักดันโครงการและมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิม่ ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานตลอดทั้งโครงการรวมถึงลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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สวนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

บทที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก

บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในทุกมิติของการทํางานภาครัฐมากขึ้น ทั้งในแงของการใหบริการ
ประชาชน การบริการจัดการภาครัฐ และการกําหนดนโยบาย ปจจุบันภาครัฐทั่วโลกตางนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถ
ปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใหบริการประชาชนไดดีขึ้น รวมทั้ง
สามารถลดตนทุนในการดําเนินงานเพื่อใหคุมคากับภาษีและเพิ่มความโปรงใสมากขึ้น ทั้งนี้สามารถสรุปแนวโนมของทิศทางการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของโลกไดเปน 9 ประการ ดังนี้
1. การบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen)

รูปที่ 2 การบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen)
ที่ผานมาหนวยงานภาครัฐทั่วโลกไดพัฒนาระบบตางๆ เพื่อปรับเปลี่ยนการทํางานและการเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สงผลใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ “ตางคนตางทํา” นําไปสูการ
จัดเก็บขอมูลแบบแยกสวนและขาดเอกภาพของขอมูลประชาชน (Multiple Views of Citizen) โดยประชาชนหนึ่งคนอาจมีตัวตนอยูใน
หลายฐานขอมูลภาครัฐที่กระจัดกระจาย เชน ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผูเสียภาษีเงินได ทะเบียนผูไ ดรบั อนุญาต
ขับขี่ ทะเบียนผูสูงอายุ หรือเปนผูมีอํานาจลงนามในทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการบูรณาการระหวางหนวยงานเพื่อยกระดับ
งานบริการภาครัฐ
เพื่อกาวขามอุปสรรคดังกลาว ภาครัฐทั่วโลกจึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen)
โดยเชื่อมโยงขอมูลประชาชนจากฐานขอมูลของทุกหนวยงานในทุกภาคสวน เพื่อใหสามารถเห็นขอมูลประชาชนไดสมบูรณยิ่งขึ้น อันจะ
นําไปสูประโยชนในหลายมิติ ดังนี้
1. สามารถกําหนดนโยบายที่เหมาะสมและเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การใหเงินชวยเหลือที่เหมาะสมกับความจําเปนรายบุคคล
2. สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานโดยลดขั้ น ตอนการขอข อ มู ลและตรวจเอกสารที่ ซ้ํ า ซอ น เช น ลดการขอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตจํานวนมาก ทั้งที่เอกสารเหลานั้นเปนเอกสารที่ออกโดยภาครัฐแตขาดการบูรณาการ
ขอมูลกันระหวางหนวยงาน
3. สามารถเพิ่มความโปรงใสในการทํางานและลดความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เชน การใชระบบติดตามความคืบหนา
ของขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต ทําใหผูรับบริการทราบถึงระยะเวลาที่ควรพิจารณาแลวเสร็จและสามารถติดตามสถานะการ
ดําเนินงานได
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กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว ไดแก ระบบอัลทินน (Altinn1) ของประเทศ
นอรเวย ซึ่งเปนระบบสําหรับทําธุรกรรมภาครัฐผานชองทางออนไลน โดยไดบูรณาการขอมูลประชาชนเพื่อลดขั้นตอนการติดตอราชการของ
กวา 450 งานบริการ ใน 41 หนวยงาน เชน พลเมืองนอรเวยไมตองยื่นภาษีเงินไดอีกตอไป เนื่องจากภาครัฐมีขอมูลเพียงพอที่จะคํานวณภาษี
รายบุคคล และแสดงเพียงจํานวนที่ตองจายเพิ่ม/ไดรับคืนในแตละปเทานั้น (Automatic Tax Filing)
2. การใหบริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer Experience)
การกําหนดนโยบายภาครัฐและการใหบริการประชาชนมีความซับซอนมากขึ้นตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิ ทัล
ในขณะที่โครงสรางของหนวยงานภาครัฐสวนใหญแบงตามสายงาน (functional-based government) แตรูปแบบการใหบริการประชาชน
และทิศทางของการพัฒนาประเทศลวนตองการการทํางานแบบบูรณาการขามสายงาน (agenda-based government) สงผลใหการติดตอ
ราชการในป จ จุ บั น มี ค วามซั บ ซ อ นยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ยกระดั บ ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร ภาครั ฐ ทั่ ว โลกจึ ง มี แ นวคิ ด ออกแบบบริ ก ารที่
เฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer Experience) โดยใชระบบวิเคราะหขอมูลผูรับบริการเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมและตรงตามความตองการรายบุคคล
กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จของการใหบริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล ไดแก พอรทัลการทองเที่ยว Incredible
India ของประเทศอินเดีย 2 ซึ่งเปนระบบที่พลิกโฉมการใหบริการขอมูลดานการทองเที่ยว จากที่นักทองเที่ยวไมสามารถตัดสินใจวางแผนการ
เดินทางได เนื่องจากไดรับขอมูลปริมาณมากเกินไปแตไมอาจมั่นใจไดวาขอมูลนั้นถูกตองหรือไม กระทรวงการทองเที่ยวอินเดียจึงไดนํา
เทคโนโลยีมายกระดับการใหบริการขอมูล เพื่อนําเสนอแผนการทองเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลใหแกนักทองเที่ยวตามความสนใจ
ระยะเวลา งบประมาณ และปจจัยอื่นๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปสูการทําธุรกรรมออนไลน เชน จองตั๋วโดยสารและที่พัก นวัตกรรมนี้ทําให
พอรทัลการทองเที่ยว Incredible India ไดรับรางวัล World Travel Award สาขา Best Campaign of the Year ในป 2552 และไดรับ
การยอมรับในระดับสากลใหเปนเว็บไซตการทองเที่ยวของภาครัฐที่ดีที่สุดในโลก
1

3. การใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management)
นอกจากบริบทที่ซับซอนมากขึ้นจะทําใหการติดตอราชการมีความซับซอนยิ่งขึ้นแลว ภายในภาครัฐเองก็กําลังเผชิญกับอุปสรรค
ตางๆ ในการบริหารจัดการเชนกัน โดยเฉพาะในกรณีที่หนวยงานจากหลายภาคสวนมีความเกี่ยวของกันในกระบวนงาน แตกลับมีการ
ดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลในลักษณะแยกสวน ที่ผานมาภาครัฐทั่วโลกไดพยายามอยางตอเนื่องเพื่อใหบริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว
(One Stop Service) โดยในระยะแรกเริ่มจากจัดตั้งศูนยปฏิบัติการที่มีเจาหนาที่ประจําจากหลายหนวยงานคอยใหบริการ แตเนื่องจากมีการ
ใชเทคโนโลยีที่จํากัดจึงยังไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง ในระยะตอมาไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชมากขึ้นเพื่อพัฒนาระบบ
การใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิท ธิภาพมากขึ้ น และประชาชนก็ไดรับความ
สะดวกสบายมากขึ้น
กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จของการใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ไดแก ระบบจดทะเบียนธุรกิจออนไลน
(Online Business Licensing Service: OBLS 3) ของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนเว็บไซตกลางที่อํานวยความสะดวกดานการขอใบอนุญาต
ออนไลนจากทุกหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยประชาชนสามารถติดตอหนวยงานกลางเพียงหนวยงานเดียวผานศูนยปฏิบัติงานหรือ
เว็บไซตที่มีฐานขอมูลภาครัฐเชื่อมตอกันทั้งหมด แทนการติดตอทุกหนวยงานดวยตนเอง ทําใหลดขั้นตอนการเตรียม ยื่นและตรวจสอบ
เอกสาร ลดระยะเวลาในการขอรับบริการ อีกทั้งยังสามารถติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน

1

Government of Norway, Altinn Main Website | Accenture Credentials on The Brønnøysund Register Centre, Norwegian Government
Incredible !ndia.org Main Page, Ministry of Tourism | Tripgator Website and Travel Application | Hindu Business Line ‘Travel planning portal tripgator.com launched’
3
Online Business Licensing Service, Head of Civil Service, Government of Singapore
2
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4. การเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่ (Internet of Things & Mobility)

รูปที่ 3 การเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่ (Internet of Things & Mobility)
ในชวง 3 ปที่ผานมา จํานวนโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกวา 2 เทา จาก 1,100 ลานเครื่องในป พ.ศ. 2555 เปน
2,600 ลานเครื่องในปจจุบัน และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5 เทาในป พ.ศ. 2563 ซึ่งในอนาคตการเชื่อมตอระหวางอุปกรณ (Internet of
Things) จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยคาดการณวาภายในป พ.ศ. 2563 อุปกรณกวา 50,000 ลานชิ้นจะถูกเชื่อมตอกัน หรือโดยเฉลี่ย
แลวมนุษยหนึ่งคนจะมีอุปกรณมากถึง 6.5 ชิ้นที่เชื่อมตอกัน
แนวโนมสภาวการณนี้จึงนับเปนโอกาสสําคัญที่จะนําอุปกรณเหลานี้มาใชประโยชนในวงกวาง ซึ่งภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยีการ
เชื่อมตอระหวางอุปกรณมาชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมตออุปกรณใหส่อื สารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไมตองอาศัยการควบคุมของมนุษยตลอดเวลา
เชน ระบบแจงเตือนอุทกภัยที่ประมวลผลบนพื้นฐานของขอมูลจากเครื่องวัดระดับน้ํา ความเร็วของการไหล และความชื้นของบรรยากาศ ทํา
ใหสามารถแจงเตือนลวงหนาโดยอัตโนมัติกอนเกิดภัย
กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จของการเชื่อมตออุปกรณเคลือ่ นที่ ไดแก โครงการ Safe City ของประเทศสิงคโปร 4 ซึ่งเปนระบบ
รั ก ษาความปลอดภั ย สาธารณะเชิ ง รุ ก ที่ บู ร ณาการข อ มู ล จากกล อ งวงจรป ด ทั้ ง หมดไปยั ง ศู น ย บั ญ ชาการ และนํ า เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห
ภาพเคลื่อนไหวเชิงลึก (Video Analytics) มาประเมินสถานการณเสี่ยง เพื่อแจงเตือนไปยังเจาหนาที่ (Push Notification) เชน วิเคราะห
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อตรวจจับวัตถุแปลกปลอมที่ถูกทิ้งไวในที่สาธารณะ หรือสงสัญญาณเมื่อมีผูบุกรุกเขาไปในบริเวณตองหาม และแจงไปยัง
เจาหนาที่ภาคสนามใหดําเนินการไดทันทวงที
3

5.

การจัดการขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics)
ไมเพียงแตจํานวนอุปกรณเทานั้นที่เพิ่มขึ้น ขนาดของขอมูลก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในเชิง
ปริมาณ รูปแบบ และความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขอมูลสวนมากยังไมมีระบบในการจัดเก็บ (Unstructured) หรือถูกจัดเก็บใน
ลักษณะฐานขอมูลดิบ (Database) ทําใหไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ปจจุบันจึงไดมีการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลขนาด
4

Accenture Credentials Safe City, collaborating with Safety Security Industry Programme Office (SSIPO), Ministry of Home Affairs (MHA) and Singapore Economic
Development Board (SEDB)
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ใหญ (Big Data) เพื่อใชเปนเครื่องมือจัดระเบียบฐานขอมูลที่มีขนาดใหญและมีความหลากหลายใหเปนระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อใหสามารถเขาใจขอมูลอยางลึกซึ้งและนําขอมูลไปใชใหเกิดผลในที่สุด (Insight, Action, Outcome)
กรณี ตั ว อย า งที่ ป ระสบความสํ า เร็ จของการจั ด การข อ มู ล ขนาดใหญ แ ละการวิ เ คราะห ข อ มู ลเชิ ง ลึ ก ได แ ก ระบบบู ร ณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labor Market: IVLM) ของประเทศเยอรมัน 5 โดยที่ผานมาเยอรมันประสบปญหาอัตรา
การวางงานสูงเนื่องจากทักษะของแรงงานไมสอดคลองกับความตองการของตลาด ภาครัฐจึงไดพัฒนาระบบ IVLM ขึ้นมาเพื่อใชในการบริหาร
จัดการตลาดแรงงานของประเทศ โดยเชื่อมโยงขอมูลตําแหนงงานจากกวา 700 หนวยงาน ทั้งภายในเยอรมันและในทวีปยุโรป รวมทั้งนํา
ขอมูลตลาดแรงงานจากภาคสวนอื่นๆ มาวิเคราะห เพื่อยกระดับการจัดหางานแบบครบวงจร ตั้งแตขั้นตอนการจดทะเบียนผูวางงาน ไปจนถึง
การฝกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงาน สงผลใหอัตราการวางงานและระยะเวลาที่ใชในการหางานของประชาชนเยอรมันลดลงมาก
4

6. การใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน (Shared Services)
ภาครัฐทั่วโลกกําลังตระหนักถึงบทเรียนสําคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government) ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ “ตางคนตางทํา” ไมไดมีการบูรณาการกันเทาที่ควร ทั้งที่แทจริงแลวหนวยงานตางๆ ลวนมี
ความตองการทางเทคโนโลยีที่คลายคลึงกัน ภาครัฐจึงมีโอกาสลดความซ้ําซอนในแงของงบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน และการ
ดูแลรักษาระบบ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มขนาด (Economies of Scale) เมื่อหันมาใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน
(Shared Services) เชน บริการโครงสรางพื้นฐานดานคอมพิวเตอร (IaaS) บริการดานซอฟตแวร (SaaS) บริการแพลตฟอรม (PaaS) และ
บริการระบบคลาวดภาครัฐ (G-Cloud) ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานบนอินเทอรเน็ตที่ใหหนวยงานตางๆ ใชทรัพยากรรวมกันและสามารถเรียกใช
งานผานเครือขายไดตลอดเวลา เปนตน
กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จของการใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน ไดแก ระบบ SingPass 6 และ CorpPass 7 ของประเทศ
สิงคโปร ซึ่งเปนระบบกลางสําหรับบริหารจัดการสิทธิ จากเดิมที่ประชาชนผูมีความประสงคใชบริการออนไลนของภาครัฐจะตองยืนยันตัวตน
ใหมทุกครั้งเมื่อตองการทําธุรกรรมของแตละหนวยงาน แตเมื่อมีระบบ SingPass และ CorpPass ประชาชนสามารถบริหารจัดการสิทธิผาน
บัญชีอิเล็กทรอนิกสกลาง (Single Electronic User Account) ดวยการพิสูจนตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) ผานเลขประจําตัว
ประชาชน จึงไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น
7. การสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation)
ทามกลางความซับซอนของบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในโลกยุคดิจิทัล ภาครัฐมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางสมดุล
ระหวางการรักษาความปลอดภัยของชีวิต ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในดาน
ตางๆ ซึ่งหากไมสามารถสรางสมดุลไดก็อาจสงผลกระทบเชิงลบตอประเทศ เชน ในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง หากเจาหนาที่เขมงวดมาก
เกินไปก็จะทําใหนักทองเที่ยวไมไดรับความสะดวกสบาย ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ของประเทศ แตในขณะเดียวกันหากเจาหนาที่เขมงวดนอยเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของประเทศ ดังนั้น การสรางสมดุล
ระหวางความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก จึงเปนประเด็นทาทายที่ภาครัฐทั่วโลกกําลังหันมาใหความสําคัญ
กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จของการสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก ไดแก โปรแกรม
Automated Passport Control (APC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปดโอกาสใหผูโดยสารที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐ แคนนาดา และ
ประเทศที่ไดรับการยกเวนวีซา ลงทะเบียนลวงหนาเพื่อลดขั้นตอนการพิสูจนตัวตนเมื่อเดินทางขามแดน แตในขณะเดียวกันก็ยังรักษา
มาตรฐานความปลอดภัยโดยใหผูโดยสารสแกนหนังสือเดินทาง ถายรูป และตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวและขอมูลเที่ยวบิน ผาน
ชองทางอัตโนมัติพิเศษ โดยปจจุบันไดติดตั้งจุดใหบริการที่ 36 สนามบินหลัก และสามารถรองรับไดถึง 9 ภาษา
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Accenture Credentials, Bundesagentur für Arbeit & National Employment Agency (BA)
Government of Singapore Singapore Personal Access Main Website | Infocomm Development Authority of Singapore under Ministry of Finance
7
Government of Singapore Corppass Factsheet, Infocomm Development Authority of Singapore & Infocomm News
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8. การเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation)
การพัฒนาสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะที่ผานมามุงเนนการติดตั้งและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงานภาครัฐ
ตางๆ อยางไรก็ตาม การยกระดับสูรัฐบาลดิจิทัลในระยะถัดไปจําเป นตอ งอาศัยกระบวนทัศ นการเปลี่ยนแปลงโดยมุ งเนนผลสั ม ฤทธิ์
(Outcome-driven Transformation) กล า วคื อ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นองค ก รแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทั้ ง ในด า น
ทรัพยากรมนุษย (People) ขั้นตอนการทํางาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฏระเบียบ (Regulation) นอกจากนี้ เพื่อให
สามารถขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ย นแปลงไดอ ย างมี ป ระสิท ธิ ภาพ ยั ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารบริห ารจั ดการโครงการและการกํ า กั บดู แ ล (Project
Management and Governance) ที่ดีอีกดวย
ภาครัฐทั่วโลกจึงไดนําแนวคิดโครงการนํารองเพื่อขยายผล (Pilot & Scale) มาประยุกตใชในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง แทน
การดําเนินการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญภายในครั้งเดียว (Big Bang) โดยจัดทําโครงการนํารองในหนวยงานที่มีความพรอมสูงและในงานบริการ
ภาครัฐที่มีผลกระทบสูง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําใหเกิดการเรียนรูจากขอผิดพลาดโดยที่ไมสงผลกระทบในวง
กวาง หรือสามารถนําสิ่งที่ประสบผลสําเร็จจากโครงการนํารองไปขยายผลในหนวยงานอื่นๆ ในระยะถัดไป
ภายใตกระบวนทัศนใหมนี้ เปดโอกาสใหประเทศที่ยังตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนาแบบกาวกระโดด (Leapfrog) โดย
เรียนรูจากตัวอยางประสบการณของกรณีศึกษาที่ไดมีการทดลองในรูปแบบตางๆ จนเกิดความชัดเจน และเลือกนํารูปแบบที่เหมาะสมมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน Aadhaar ของประเทศอินเดีย ที่สามารถจัดเก็บขอมูลลายนิ้วมือ
อิเล็กทรอนิกสของพลเมืองไดถึง 200 ลานคนตอป เพื่อใชในการยืนยันตัวตนเมื่อตองการติดตอภาครัฐ ทั้งนี้ อินเดียไดศึกษาบทเรียนจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนดวยขอมูลทางชีวภาพ (Biometrics) ของตางประเทศ เชน สหราชอาณาจักรทดลองใชระบบสแกนมานตา
(IRIS) แตประสบปญหาการใชงานจริง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาพบอุปสรรคในการนําระบบสแกนลายนิ้วมือมาใชสําหรับลงตราประทับ (Visa)
จนในที่สุดอินเดียไดเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนผานลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช และประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
Aadhaar 8 ใหเปนรากฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตอยอดในดานอื่นๆ เชน การใหเงินชวยเหลือรายบุคคลในรูปแบบ electronic payment
เปนตน
9. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)
การยกระดับสูรัฐบาลดิจิทัลใหประสบผลสําเร็จเปนภารกิจที่ยิ่งใหญสําหรับทุกประเทศ เนื่องจากใชระยะเวลานาน ใชกรอบ
งบประมาณสูง และไมไดมีกฎระเบียบรองรับอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปนเรื่องที่เขาใจยากและคอนขางไกลตัวจากการดํารงชีวิตประจําวันของ
ประชาชน ยิ่งไปกวานั้นการทํางานของภาครัฐยังเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) จากหลายภาคสวนเปนจํานวนมาก ทําใหการบูร
ณาการและการประสานประโยชนเปนเรื่องที่ทาทาย
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัลจึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําสูงสุดของประเทศ เพื่อกาวขามอุปสรรคความทา
ทายดังกลาว จะเห็นไดวาประเทศสวนใหญที่ประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนสูรัฐบาลดิจิทัลนั้นไมใชประเทศที่ร่ํารวยที่สุด แตเปน
ประเทศที่ มี ภ าวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงสูง โดยบุ ค คลากรที่ อ ยู ใ นตํ าแหน ง ผูนํ า ประเทศจะต อ งมีค วามมุง มั่ น มี วิ สั ย ทั ศ น และเล็ งเห็น
ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศอยางแทจริง สงผลใหภาครัฐสามารถดําเนินงานตั้งแตตนจนจบกระบวนการได
อยางไรรอยตอ แมจะมีการเปลี่ยนผานยุคสมัยทางการเมืองก็ตาม
กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง
ไดเริ่มวางรากฐานโครงการเชิงดิจิทัลในป พ.ศ. 2539 และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงผูนํา
ประเทศหลายครั้ง แตภาครัฐก็ยังสามารถดําเนินงานไดตามนโยบายและแผนปฏิบัติการที่วางไว เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูนําทุกคนที่
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Accenture Knowledge Exchange Database | Government of India, Unique Identification Authority of India Planning Commission
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กาวขึ้นมาอยูในตําแหนง สงผลใหดัชนี EGDI (e-Government Development Index 9) ของเกาหลีใตไตขึ้นจากอันดับ 13 ในป พ.ศ. 2546
มาเปนอันดับ 1 ของโลก ในป พ.ศ. 2555 และยังคงรักษาอันดับสูงสุดมาจนถึงปสํารวจลาสุด
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E-Government Complete Survey and UN E-Government Development Database, United Nations Public Administration Country Studies (UNPACS), Department of
Economic and Social Affairs
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บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ

การพัฒนาและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลจําเปนตองมีการกําหนดเปาหมายและทิศทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติตอไปนี้

•
•
•
•
•

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020)
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563

รูปที่ 4 วิสัยทัศน นโยบาย และแผนการพัฒนาของรัฐบาลปจจุบันใตคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

ความสอดคลองระหวางทิศทางของแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตรระดับชาติ

จากนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา พ.ศ. 2558 ทั้ง 11 ดาน ภายใตกรอบวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สามารถกําหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยไดเปน 24 ดาน ใน 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน ภัยธรรมชาติ และ ภาวะวิกฤต
มิติที่ 2 งานบริการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประกอบดวย การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การทองเที่ยว ภาษีและรายได แรงงาน การเกษตร การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค และ การคมนาคม
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบดวย การจัดซื้อจัดจาง การบริหารสินทรัพย ทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน และ
การเงินและการใชจาย
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มิติที่ 4 ขีดความสามารถรองรับตางๆ ประกอบดวย การใหขอมูลแกประชาชน การรับฟงความคิดเห็น การบูรณาการขอมูลภาครัฐ
เพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ การบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการ และการยืนยันตัวตน
และการบริหารจัดการสิทธิ

รูปที่ 5 ขีดความสามารถเชิงดิจิทลั หลักของภาครัฐไทย 26 ดาน จากนโยบายรัฐบาล 11 ดาน ภายใตกรอบวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดยในระยะแรกของการจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ครอบคลุมขีดความสามารถหลักทั้งหมด 18 ดาน ไดแก การบูร
ณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ การใหขอมูล การรับฟงความคิดเห็น โครงสรางพื้นฐานการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกส ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การใหความชวยเหลือ การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร
การทองเที่ยว การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาษีและรายได ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหาร
จัดการชายแดน การปองกันภัยธรรมชาติ และการจัดการในภาวะวิกฤต
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รูปที่ 6 ขอบเขตของโครงการในระยะแรก
ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลทั้ง 18 ดานภายใตแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสอดรับกับยุทธศาสตร
ระดับชาติขางตน จึงไดทําการศึกษาวิเคราะหความสอดคลองระหวางทิศทางของแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตรระดับชาติ
อันจะสงผลใหการขับเคลื่อนประเทศตามแผนตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสามารถสรุปประเด็นความ
สอดคลองไดดังตอไปนี้
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ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 -2564
การจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั มีความสอดคลองกับ 10 ประเด็นยุทธศาสตร ภายใตนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
พ.ศ. 2558 -2564 ดังนี้

รูปที่ 7 ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตร
เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานความปลอดภัยสาธารณะ จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรปองกันและแกไขการกอ
ความไมสงบในจั ง หวั ดชายแดนภาคใต ยุ ท ธศาสตรเ สริมสร างความเข มแข็ง และภู มิคุม กัน ของความมั่น คงภายใน และ
ยุทธศาสตรสรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการบริหารจัดการชายแดน จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรจัดระบบการบริหาร
จัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน ยุทธศาสตรจัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
และยุทธศาสตรสรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการปองกันภัยธรรมชาติ จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรพัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ
• การพั ฒ นาขี ด ความสามารถเชิง ดิ จิทั ล ด า นการจั ด การในภาวะวิ ก ฤต จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรพัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ และยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
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ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
การจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั มีความสอดคลองกับ 7 ประเด็นยุทธศาสตร ภายใตรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้

รูปที่ 8 ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการใหขอมูล ดานการรับฟงความคิดเห็น และดานการใหความชวยเหลือ จะ
ชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาพรวม ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยุทธศาสตรการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวม และยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรสูความเปนเลิศดานอาหาร
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการลงทุน จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการคา (นําเขา/สงออก) จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการทองเที่ยว และดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะชวยสนับสนุน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการปองกันภัยธรรมชาติ จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
การจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั มีความสอดคลองกับ 3 ประเด็นยุทธศาสตร ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 ดังนี้

รูปที่ 9 ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ และดานการยืนยันตัวตนและ
บริหารจัดการสิทธิ จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาองคใหมขี ีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ
และยุทธศาสตรการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูล ดานการรับฟงความคิดเห็น ดานการใหความชวยเหลือ ดานการ
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ดานการทองเที่ยว ดานการลงทุน ดานการคา
(นําเขา/สงออก) ดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และดานภาษีและรายได จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการสราง
ความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน
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ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 25542563 (ICT2020) และ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั พ.ศ. 2559-2563
การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทิ ัลทั้ง 18 ดานภายใตแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการทํางานของภาครัฐ (Smart Government) ภายใตกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัลที่รองรับการบริการใน
รูปแบบตางๆ (Service Infrastructure) ภายใต รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั พ.ศ. 2559-2563

รูปที่ 10 ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั กับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.
2554-2563 และ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563
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สรุปความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนชาติตางๆ

รูปที่ 11 ตารางสรุปความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั กับแผนชาติอื่นๆ
จากการวิเคราะหประเด็นความสอดคลองระหวางทิศทางของแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตรระดับชาติขางตน
พบวาการจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไมเพียงแตจะชวยกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนสูรัฐบาลดิจิทัลของประเทศที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม แตยังเปนหัวใจสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหภาครัฐบรรลุผลตามวิสัยทัศนและเปาหมายของยุทธศาสตรระดับชาติตางๆ อันจะ
นําไปสูผลลัพธที่ดีแกทุกภาคสวน และสงผลใหประเทศไทยสามารถกาวไปเปนประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไดอยางแทจริง
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บทที่ 3 สภาวการณของการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลของประเทศไทยในปจจุบนั เทียบกับสากล
ผลการศึกษาวิเคราะหผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (International Benchmark)

เพื่อใหเกิดความเขาใจภาพรวมสถานการณดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของภาครั ฐ ไทย คณะทํ า งานจึ ง ทํ า การศึ ก ษาผลการจั ด อั น ดั บ สากลอั น เป น ยอมรั บ ในเวที โ ลก คื อ รายงานสํ า รวจการพั ฒ นารั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Development Survey) 10 ขององคการสหประชาชาติ ซึ่งจัดทําขึ้นทุกๆ 2 ป ตั้งแตป 2546 เปนตนมา
โดยในปลาสุดมีจํานวนประเทศที่ไดรับการจัดอันดับทั้งหมด 193 ประเทศ
รายงาน e-Government Development Survey ประกอบไปดวยการสํารวจความพรอมของประเทศในการบริการอิเล็กทรอนิกส
ของรัฐสูประชาชนใน 2 มิติหลัก ไดแก ศักยภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยใชดัชนี EGDI (e-Government Development
Index) และการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกสของประชาชน โดยใชดัชนี EPI (e-Participation Index) สําหรับการดัชนี EGDI นั้นสามารถ
แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคม 2) ดานขีดความสามารถของประชาชนผูใชบริการ และ 3) ดานความ
พรอมในการใหบริการออนไลนของภาครัฐ
จากผลการสํารวจปลาสุด ดัชนีภาพรวม EGDI ของไทย อยูในอันดับที่ 102 ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญจากอันดับ 76 ในป 2010
ในขณะที่ ดัชนี EPI อยูท่ีอันดับ 54 สูงขึ้นจาก 110 ในป 2010 เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Global
Competitiveness Index: GCI) ที่จัดทําโดย World Economic Forum 11 ผลปรากฏวาอันดับของไทยอยูในเกณฑคอนขางดี (อันดับที่ 31)
แตเมื่อทําการเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันสูง จะพบวาประเทศไทยยังมีความจําเปนตองเรงพัฒนาดานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทัดเทียมกับประเทศชั้นนําตางๆ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาสาเหตุที่อันดับ GCI ของไทยอยูในเกณฑดีนั้น
สวนใหญเปนผลมาจากปจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอัตราเงินเฟอ และสัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ ในขณะที่ดานความพรอมทางเทคโนโลยียังทําไดไมดี ซึ่งเห็นไดจากคะแนนของดัชนี EGDI ที่คอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศ
คูแขง
9

ประเทศ
อันดับ GCI
อันดับ EGDI
อันดับ EPI
เกาหลีใต
26
1
1
ออสเตรเลีย
22
2
7
สิงคโปร
2
3
10
ฝรั่งเศส
23
4
4
เนเธอรแลนด
8
5
1
ญี่ปุน
6
6
4
สหรัฐอเมริกา
3
7
9
สหราชอาณาจักร
9
8
4
นิวซีแลนด
17
9
19
ฟนแลนด
4
10
24
ไทย
31
102
54
ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบอันดับ GCI EGDI และ EPI ของประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทย

10

E-Government Complete Survey and UN E-Government Development Database, United Nations Public Administration Country Studies (UNPACS), Department of
Economic and Social Affairs
11
The Global Competitiveness Annual Report and Index, Wold Economic Forum (WEC)
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เพื่อใหเขาใจถึงปจจัยที่สงผลตออันดับดัชนีในการนําไปกําหนดนโยบายพัฒนาใหเหมาะสม จึงตองศึกษาในรายละเอียดของแตละ
ดัชนียอย ไดแก
• ดัชนีดานโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index: TII)
• ดัชนีดานขีดความสามารถของประชาชนผูใชบริการ (Human Capital Index: HCI)
• ดัชนีความพรอมดานการใหบริการของรัฐออนไลน (Online Service Index: OSI)
• ดัชนีการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกสของประชาชน (e-Participation Index: EPI)

อันดับดัชนีใน e-Government Development Survey

อันดับ
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ป

แผนภาพที่ 1 สรุปอันดับดัชนีของประเทศไทยจากรายงาน e-Government Development Survey
ดัชนีดานโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคม (TII)
ดัชนี TII ของไทยลดลงอยางตอเนื่องจากอันดับที่ 94 ในป 2010 มาเปนอันดับที่ 107 ในป 2014 โดยเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด
จํานวน 5 ตัว พบวาแมจํานวนผูลงทะเบียนใชงานโทรศัพทมือถือ และจํานวนผูลงทะเบียนใชงานเครือขายบรอดแบนดแบบมีสายจะเพิ่ม
สูงขึ้นมาก แตตัวชี้วัดอีก 3 ตัวที่เหลือยังอยูในเกณฑที่ไมดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนผูลงทะเบียนใชงานเครือขายบรอดแบนดแบบไรสาย ซึ่ง
เปนตัวที่เพิ่มเขามาใหมในรายงานปลาสุด โดยไทยไดอันดับที่ 159 ดังนั้นจะเห็นวาประเทศไทยนั้นยังมีชองวางในการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
ทางโทรคมนาคมขั้นสูงอยูมาก ในขณะเดียวกันการเขาถึงเครือขายโทรศัพทไรสายและบรอดแบนดที่อยูในระดับดี สงผลใหการผลักดัน
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลทําไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชน
ดัชนี HIC
ดานความพรอมของประชาชนจะเห็นไดวาไทยยังประสบปญหาในเรื่องความพรอมของผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการที่อันดับ
ดัชนี HCI ของไทยตกลงจากอันดับที่ 67 ในป 2010 มาเปน 118 ในป 2014 ซึ่งลดลงถึง 51 อันดับ โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มตัวชีว้ ดั
ใหม 2 ตัว ไดแก จํานวนปที่คาดวาจะไดรับการศึกษาและจํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษา ซึ่งผลการประเมินของไทยยังอยูในระดับที่ไมดี ใน
ขณะเดียวกันอัตราการรูหนังสือและอัตราการเขาเรียนที่เปนตัวชี้วัดเดิมก็ยังอยูในระดับต่ําและมีแนวโนมแยลง ดังนั้นภาครัฐจึงมีความ
จําเปนตองเรงขยายการศึกษาใหทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐยุคใหมไดอยางเทาเทียมยิ่งขึ้น
ดัชนี EPI
ในขณะที่การศึกษายังตองพัฒนาอีกผูใชแตอันดับดัชนี EPI ของไทยสามารถกาวกระโดดขึ้นมาจากอันดับที่ 110 ในป 2010 มาเปน
อันดับที่ 48 ในป 2012 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาภาคประชาชนตองการมีสวนรวมกับภาครัฐผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะในรูปแบบการ
บริโภคขอมูลดานเดียว ไปจนถึงการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและบริการภาครัฐ อยางไรก็ตามในป 2014 อันดับกลับ
ลดลงเปน 54 ดังนั้นการที่โครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมและการศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพยังเปนขอจํากัดของการพัฒนาการมีสว นรวม
ของประชาชนผานทางอิเล็กทรอนิกสอยางยั่งยืน
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ดัชนี OSI
ความพรอมของภาครัฐในการใหบริการผานชองทางออนไลนเปนอีกขีดความสามารถที่ประเทศไทยตองเรงพัฒนา โดยสามารถ
สังเกตไดจาก อันดับดัชนี OSI ที่ลดลงจากอันดับที่ 66 ในป 2010 เปนอันดับที่ 75 ในป 2014 และเมื่อศึกษาคะแนนการใหบริการในแตละ
ระดับ พบวาแมการใหบริการระดับที่ 1 (Emerging) ดานการใหขอมูลเบื้องตนรัฐบาลไทยจะอยูในเกณฑที่คอนขางดีแลว และบริการระดับที่
4 (Connected) จะมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเนื่องจากที่ผานมาสถานการณของประเทศอยูในภาวะที่ภาคประชาชนตองเขามามีสวน
รวมวางนโยบายสาธารณะเพิ่มขึ้นมากกวาภาวะปกติ แตการที่บริการระดับที่ 2 (Enhanced) และระดับที่ 3 (Transactional) ยังอยูใน
เกณฑที่ตองทําการปรับปรุงแกไช จึงสามารถแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังขาดรากฐานที่ดีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณและยั่งยืน
ซึ่งนับเปนความเสี่ยงที่อาจสงผลใหประเทศไทยไมสามารถพัฒนากาวทันประเทศอื่นๆ ไดเร็วพอในระยะยาว
อันดับของตัวชี้วัดของแตละดัชนี
คาเฉลี่ยรวม = 91

การเปลี่ยนแปลงอันดับของไทยในชวง 4 ป
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แผนภาพที่ 2 อันดับของตัวชี้วัดของแตละดัชนี
จากการวิเคราะหดัชนีขางตนรวมถึงการศึกษายุทธศาสตรและแผนการดําเนินนโยบายของประเทศผูน ําดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สามารถสรุปแนวทางสําหรับประเทศไทย เพื่อจะนําไปปรับใชและสงผลใหเกิดการสรางสภาพแวดลอมที่จะสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ใหไปสูความสําเร็จ ไดทั้งสิ้น 4 ประการดังตอไปนี้
• ประการที่ 1 ประเทศไทยตองสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหแกทรัพยากรบุคคล
• ประการที่ 2 สงเสริมใหประชาชนตระหนักและมีความเชื่อมั่นตอการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ
• ประการที่ 3 ตองมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประการที่ 4 การพัฒนาบริการตองคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก
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สวนที่ 2 วิสัยทัศนและยุทธศาสตร

บทที่ 4 วิสัยทัศนของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
“ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสูก ารเปนรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ
ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง”
การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยูบนพื้นฐานขององคประกอบหลักสําคัญ 4
ประการ ไดแก การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) การใหบริการโดยมี
ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง (Citizen-centric Services) และการสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลง (Driven
Transformation)

รูปที่ 12 วิสัยทัศนของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
องคประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ตั้งแตการ
เชื่อมโยงขอมูลไปจนถึงการดําเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการบูรณาการขอมูลจะทําใหภาครัฐไทยเห็นขอมูล
ประชาชนเปนภาพเดียวที่สมบูรณ (Single View of Citizen) ในขณะที่การบูรณาการการดําเนินงานจะทําใหภาครัฐไทยตระหนักถึงความ
ตองการทางเทคโนโลยีที่คลายคลึงกันในแตละหนวยงาน จึงสามารถลดความซ้ําซอนทั้งในดานของงบประมาณ ระยะเวลา และการดูแลรักษา
ระบบ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มขนาด (Economies of Scale) และจากการใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน (Shared
Services) อันจะนําไปสูก ารใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management) ที่สามารถตอบโจทยดานการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมากยิ่งขึ้น
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐไทย เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองแมนยํา รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมตอระหวาง
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เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ (Internet of Things) ต า งๆ อย า งทั่ ว ถึ ง ทํ า ให เ จ า หน า ที่ สามารถสื่อ สารแลกเปลี่ยนข อ มูลกั น ได เป น ปจ จุบั นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้นอาจมีการเชื่อมตอเครื่องมืออุปกรณใหสื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัตโิ ดยไมตอ งอาศัยการควบคุมของเจาหนาที่
ตลอดเวลา สงผลใหภาครัฐไทยไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในปริมาณมาก และเมื่อนําระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาชวย
จัดระเบียบฐานขอมูล ประกอบกับนําเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) มาชวยทําความเขาใจขอมูลอยางลึกซึ้ง ชวยคาดการณ
ลวงหนา พรอมใหคําแนะนําเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ก็จะนําไปสูการใหบริการภาครัฐแบบเชิงรุกไดมากยิ่งขึ้น
องคประกอบที่ 3 การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) คือ การยกระดับงานบริการภาครัฐ
ใหมีการออกแบบประสบการณและดําเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตามความตองการรายบุคคล (Personalized Customer Experience)
เพื่อสามารถใหบริการไดอยางถูกตองเหมาะสมตามสิทธิที่ประชาชนรายบุคคลพึงจะไดรับ อีกทั้งยังชวยเพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการ ใน
ขณะเดียวกันบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลลวนมีความซับซอนมากขึ้น ภาครัฐไทยจึงจําเปนตองสรางสมดุลระหวางความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และการอํานวยความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation) โดย
กําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยและระดับความเขมงวดของการยืนยันพิสูจนตัวตนใหเหมาะสมกับความซับซอนของงานบริการ
ประเภทของงานบริการ และกลุมผูรับบริการตางๆ
องคประกอบที่ 4 การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ การวางแนว
ทางการยกระดั บ ภาครั ฐ ไทยสู ก ารเป น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ด ว ยกระบวนทั ศ น ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยมุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ (Outcome-driven
Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองคกรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทั้งในดานทรัพยากรมนุษย (People) ขั้นตอน
การทํางาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้งมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการ
และการกํากับดูแล (Project Management and Governance) ที่ชัดเจน ภายใตการสนับสนุนของผูนําระดับประเทศที่มีความมุงมั่น มี
วิสัยทัศน และเล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศอยางแทจริง (Change Leadership) จึงสงผลใหภาครัฐ
สามารถดําเนินงานตั้งแตตนจนจบกระบวนการไดอยางไรรอยตอ
ทายที่สุดแลว การยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลจะกอใหเกิดประโยชนแกทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
และหนวยงานภาครัฐ โดยภาคประชาชนนอกจากจะไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแลว บริการที่ไดรับยังมีคุณภาพ ตรงตามความ
ตองการรายบุคคล และตรงตามสิทธิมากยิ่งขึ้นดวย ภายใตกรอบการรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามภายในและภายนอกประเทศที่มี
มาตรฐาน สําหรับภาคธุรกิจ การยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลไมเพียงแตจะชวยลดระยะเวลาและคาใชจายในการติดตอภาครัฐ
แตยังเปนการสรางปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ ตั้งแตวางแผนธุรกิจ เริ่มตนธุรกิจ ดําเนินกิจการ ไปจนถึงขยายธุรกิจ รวมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการใหทัดเทียมกับระดับสากล อันจะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้
การยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลยังกอใหเกิดการบูรณาการภายในภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรวมมือกันระหวาง
หนวยงาน เพิ่มความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ และชวยใหหนวยงานภาครัฐพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อสราง
เสถียรภาพใหประเทศไทยสามารถกาวไปอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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บทที่ 5 ภาพรวมของยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

องคประกอบของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรที่ครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลใน 18
ดานภายใตขอบเขตของโครงการ

รูปที่ 13 ยุทธศาสตรการพัฒนรัฐบาลดิจิทลั ทั้ง 4 ประกอบไปดวยมาตรการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 18 มาตรการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อันจะนําไปสูการยกระดับการใหบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูรับบริการรายบุคคลยิ่งขึ้น ภายใต
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเขาถึงและเขาใจประชาชน ตั้งแตการเผยแพรขอมูลใหประชาชน
ทราบถึงงานบริการภาครัฐตางๆ ผานจุดเดียวและสามารถขอรับบริการไดตามสิทธิ จนถึงการทําความเขาใจปญหาและความตองการของ
ประชาชน เพื่อนําไปสูการแกไขเมื่อมีการรองเรียนอยางเปนรูปธรรม ที่มีโครงสรางการทํางานและบุคลากรคอยรองรับตลอกการทํางาน ผาน
6 มาตรการหลักดังตอไปนี้

มาตรการที่ 1: การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง
มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐผานระบบกลางโดยใชเลข 13 หลัก เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลของทุกหนวยงานไดในวง
กวาง รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูล
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มาตรการที่ 2: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง
ใช Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเขารับบริการผานชองทางกายภาพ หรือเปดบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง
(single electronic user account) เมื่อทําธุรกรรมภาครัฐผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถใช 1 account ไดกับทุกบริการและทุก
หนวยงาน
มาตรการที่ 3: การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลางผูรับบริการสามารถเขาถึงทุกขอมูลงานบริการผาน
จุดเดียว โดยไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการรายบุคคล และสามารถเลือกดูขอมูลตามลําดับประสบการณหรือตามประเภทงานบริการ
รวมทั้งมีการแสดงขอมูลความเชื่อมโยงระหวางงานบริการเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันไดอยางรวดเร็ว
มาตรการที่ 4: การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุกประชาชนสามารถดําเนินการรองเรียนทุกเรื่องผานจุดเดียว
โดยภาครัฐมีการบูรณาการขอมูลเรื่องรองเรียนจากทุกหนวยงานเพื่อใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามเขาใจ
อุปสรรคปญหาและความตองการของประชาชนแบบเชิงรุกผานทุกชองทาง เพื่อใหหนวยงานผูรับผิดชอบสามารถดําเนินการปองกันหรือ
แกไขไดทันทวงที
มาตรการที่ 5: โครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
บูรณาการโครงสรางพื้นฐานกลางดาน ICT สําหรับบริการภาครัฐใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทลั
มาตรการที่ 6: ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
สรางการมีสวนรวมและสงเสริมใหบุคคลากรหนวยงานภาครัฐพรอมที่จะรองรับการเปลีย่ นแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใหความชวยเหลือที่เหมาะสมและ
ตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของผูที่สามารถพึ่งพาตนเองได ใหมีคุณภาพและ
ตอบสนองความตองการของตลาด ผาน 2 มาตรการหลักดังตอไปนี้
มาตรการที่ 7: การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
บูรณาการขอมูลประชาชนจากทุกหนวยงาน เพื่อใหสามารถกําหนดสิทธิรายบุคคลไดอยางถูกตองครบถวน (One Citizen One Social
Record) และสามารถใหบริการเชิงรุก เชน ลงทะเบียนผูรับสิทธิโดยอัตโนมัติ หรือลงทะเบียนผานเจาหนาที่ภาคสนามที่มีระบบลงทะเบียน
เคลื่อนที่ (Mobile Registration) โดยประชาชนสามารถรับความชวยเหลือจากโครงการตางๆ ผานบัตรในลักษณะบัตรเดบิตที่มีการเชื่อมโยง
ขอมูลกับภาครัฐ สงผลใหภาครัฐสามารถเก็บและวิเคราะหขอมูลรายบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 8: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
บูรณาการฐานขอมูลตลาดแรงงานและจัดหาความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทั้งหมดไว ณ จุดเดียว รวมทั้งใชระบบวิเคราะหขอมูลขั้นสูง (Data
Analytics) ชวยในการจับคูงาน ใหคําปรึกษาดานอาชีพ แนะนําหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตการทํางาน รวมทั้งปรับ
สมดุลตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดการณแนวโนมอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานลวงหนา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ

มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับขีดควาสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแต
การเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิตและมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความ
ตองการของตลาด การยกระดับประสบการณของนักทองเที่ยวในยุคดิจิทัลอยางครบวงจรเพื่อรักษามาตรฐานใหประเทศไทยเปนแหลง
ทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการโดยสรางปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีใหภาครัฐ
สามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรงเวลามากขึ้นโดยไมเพิ่มภาระใหกับผูเสียภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้จะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางยั่งยืน โดยประกอบไปดวย 6 มาตรการหลักดังตอไปนี้
มาตรการที่ 9: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ
บูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและนํามาวิเคราะห เพื่อสามารถใหขอมูลแกเกษตรกรผานชองทางที่เหมาะสม และใหบริการที่
ตรงกับความตองการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก จึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
มาตรการที่ 10: การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร
บูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวในเชิงรุก ทั้งบริการดานขอมูลและดานการขออนุมัติอนุญาตผาน
ชองทางออนไลน ตั้งแตขั้นตอนพิจารณา วางแผน เตรียมการ จัดซื้อ เดินทาง จนถึงประเมินผลการทองเที่ยว เพื่อใหสามารถยกระดับ
ประสบการณของนักทองเที่ยวไดอยางครบวงจร
มาตรการที่ 11: การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน
ผูประกอบการสามารถติดตอขอใบอนุมัติอนุญาตผานชองทางออนไลนโดยไมตองยื่นเอกสารซ้ําซอน เนื่องจากระบบมีการบูรณาการขอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐ สงผลใหการดําเนินการขอใบอนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับการลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาตรการที่ 12: การบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร
ผูประกอบการสามารถยื่นคําขออนุญาตนําเขาสงออกทั้งจากกรมศุลกากรและหนวยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ ณ จุดเดียว ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยระบบมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐเพื่อใหผูประกอบการสามารถปอนขอมูลและสงเอกสารเพียงชุดเดียว
มาตรการที่ 13: การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
บูรณาการขอมูลจากหลายหนวยงานภาครัฐเพื่อใหขอมูลแกผูประกอบการผานชองทางออนไลน ณ จุดเดียว ซึ่งเปนขอมูลที่ตรงกับความ
ตองการของผูประกอบการรายบุคคล รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูประกอบการใชบริการเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดย
ระบบสามารถเชื่อมตอขอมูลกับระบบภาครัฐไดโดยอัตโนมัติ
มาตรการที่ 14: ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร
บูรณาการและวิเคราะหขอมูลขามหนวยงานเพื่อลงทะเบียนและคํานวณภาษีใหผเู สียภาษี โดยไมตองกรอกขอมูลหรือยื่นเอกสารที่ภาครัฐมีอยู
แลว รวมทั้งระบุบคุ คลที่ควรอยูในระบบภาษีหรือควรถูกตรวจสอบภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

38

ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษาความปลอดภัย จากทั้งภัยภายใน
ประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแกไขสถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแกไข
สถานการณในภาวะวิกฤต ใหสามารถความชวยเหลือแกผูประสบภัยและฟนฟูพื้นที่ประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผาน 4 มาตรการหลักดังตอไปนี้
มาตรการที่ 15: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
มีศูนยบัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ภาคสนาม โดยนําเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิง
ลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time และแจงเตือนกอนเกิดเหตุ รวมทั้งเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อสงเสริมให
เกิดการปองกันในเชิงรุก
มาตรการที่ 16: การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ
มีระยะเวลาตรวจสอบขอมูลและประเมินความเสี่ยงของผูโดยสารขามแดนลวงหนานานขึ้น รวมทั้งขยายผลใหผูโดยสารชาวตางชาติที่ผาน
เกณฑสามารถพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ และชาวตางชาติอื่นๆ สามารถพิสูจนตัวตนและยื่นเอกสารที่เคานเตอรตรวจคนเขาเมือง
ในขณะที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมีอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล
มาตรการที่ 17: การบูรณาการขอมูลเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ
มุงเนนการแชรขอมูลสภาพแวดลอมเพื่อใชในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ เชน ขอมูลภูมิศาสตร ขอมูลน้ํา หรือขอมูลดิบจาก
เซ็นเซอรตางๆ เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูล โดยคํานึงถึงแหลงที่มาของขอมูล คุณภาพของขอมูลที่ทําการจัดเก็บ และมาตรฐาน
ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหสามารถนําไปเชื่อมโยงและใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 18: การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานเพื่อการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
บูรณาการขอมูลเพื่อใหศูนยบัญชาการที่มีอยูในปจจุบันใชประโยชนในการติดตามและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เชน ขอมูลภูมิศาสตร
ขอมูลสถานพยาบาล ขอมูลแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ขอมูลที่ตั้งหนวยกูภัยหรือหนวยบรรเทาภัย
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บทที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจทิ ัล

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานครอบคลุม 4 มาตรการ ไดแก การบูรณาการขอมูล
ภาครัฐ การยืนยันตัวตนและ การบริหารจัดการสิทธิ การใหขอมูลการรับฟงความคิดเห็น โครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส และ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

การบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ

การบูรณาการขอมูลภาครัฐถือเปนรากฐานสําคัญ อันจะนําไปสูการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐในทุกๆ ดาน ตัวอยางเชน ดานการ
ลงทุน การบูรณาการขอมูลภาครัฐจะทําใหสามารถลดการใชสําเนาเอกสารที่ภาครัฐมีอยู ทําใหภาครัฐสามารถใหบริการนักลงทุนไดแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว เปนตน โดยทายที่สุดการบูรณาการขอมูลภาครัฐจะนําไปสูงานบริการที่มีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชน
ทั้งตอภาครัฐ และประชาชน เนื่องจากภาครัฐสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีขอมูลเพื่อนําไปใชในการบริหารประเทศ
สงผลทําใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และตรงกับความตองการ

รูปที่ 14 ความสําคัญของการบูรณาการขอมูลภาครัฐ
หากแตในการผลักดันการบูรณาการขอมูลใหเกิดผลในวงกวางยังมีอุปสรรคและความทาทายที่ภาครัฐตองประสบ เนื่องจากขอมูลมี
ปริมาณมากและยังมีความหลากหลายและซับซอน นอกจากนั้นขอมูลตางๆ เหลานี้ยังถูกจัดเก็บอยูในหลายหนวยงานที่มีมาตรฐานแตกตาง
กันออกไปทําใหเปนการยากตอการเชื่อมโยงขอมูล อีกทั้งยังมีกฎระเบียบที่จํากัดการบูรณาการขอมูลในเชิงปฏิบัติที่ตองไดรับการแกไขเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปดานลาง
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รูปที่ 15 ความทาทายของการบูรณาการขอมูลภาครัฐ 12
11

ดังนี้

ในปจจุบัน เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการยกระดับการบูรณาการขอมูล โดยสามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับหลัก
• ระดับที่ 1 การแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสําเนาเอกสาร (Citizen as Data Sharing Agents) โดยอาศัยประชาชนเปนผูนําสง
เอกสาร เนื่องจากไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
• ระดับที่ 2 การบูรณาการขอมูลแบบหนวยงานตอหนวยงาน (Agency-to-Agency Data Integration) โดยทําบันทึก
ขอตกลง และทําการเชื่อมโยงขอมูลผานทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะมีความยุงยากและซับซอนหากตองการขยายผลใหครอบคลุม
ในวงกวาง
• ระดับที่ 3 การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง (Central Data Sharing Platform) เพื่อใหสามารถ
แลกเปลีย่ นขอมูลของทุกหนวยงานไดในวงกวาง และมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูล

12

เอกสารพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ | World Bank Data Indicators on Tourism 2013 | OECD ‘Organisation for Economic Cooperation and
Development’ Library | สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.)
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รูปที่ 16 ระดับการพัฒนาของการบูรณาการขอมูลภาครัฐ

42

ในระดับที่ 1 เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสําเนาเอกสาร เนื่องจากไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ผูรับบริการจึงตอง
จัดเตรียมและสงสําเนาเอกสารที่ภาครัฐมีอยูแลวในการขอรับบริการตางๆ สงผลใหภาครัฐมีภาระและคาใชจายในการตรวจสอบและจัดเก็บ
เอกสารจํานวนมาก ดังเชนในกรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) (ดัง รูป17) 13 ตองมีการใชสําเนาเอกสารที่
ภาครัฐมีอยูแลว และกระจายอยูตามหนวยงานภาครัฐตางๆ จํานวน 9 รายการ ทั้งหมดจํานวน 27 ชุด 14
13

รูปที่ 17 การแลกเปลีย่ นขอมูลแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสําเนาเอกสาร

13
14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม แบบฟอรมการอนุญาตโรงงานตางๆ | เดลินิวส “ลดขั้นตอนขอใบอนุญาตรง.4”
ฐานขอมูลอางอิงมาจาก | กรมการปกครอง | กรมพัฒนาธุรกิจการคา | กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น | สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ในระดับที่ 2 มีการเชื่อมโยงขอมูลโดยการทําบันทึกขอตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตอหนวยงาน แตวิธีการ
ดังกลาวนี้ยังมีความทาทายในการบูรณาการขอมูลเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในวงกวาง ดังเชนตัวอยาง กรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน/ขยายโรงงาน (รง. 4) (รูปที่ 18) ปจจุบันมีโครงการ Smart Citizen ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กับหนวยงานอื่นๆ ทําใหสามารถยกเลิกการใชสําเนาบัตรประชาชาน และ
สําเนาทะเบียนบาน ไปได 2 รายการ แตยังคงเหลือสําเนาเอกสารที่ภาครัฐตองการอีก 7 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ
ดังนั้นจากกรณีตัวอยาง ถาตองการยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทั้งหมดจะตองทําการสรางการเชื่อมโยง 9 การเชื่อมโยง และทํา
บันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานตางๆ นอกจากนี้ถาหากตองการขยายผลใหครอบคลุมทั้งหมด 146 กรม ประมาณ 6,000 งานบริการ อาจ
ตองสรางการเชื่อมโยงขอมูลมากกวา 10,000 การเชื่อมโยง 15
14

รูปที่ 19 การบูรณาการขอมูลแบบหนวยงานตอหนวยงาน

15

สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
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ในระดับที่ 3 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง (Central Data Sharing Platform) จะสามารถชวยลดขั้นตอนและความ
ยุงยากซับซอนในการแลกเปลี่ยนขอมูล สงผลทําใหสามารถผลักดันใหเกิดการบูรณาการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จในวง
กวางอยางรวดเร็ว (Industrialized Data Integration) เชนในกรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) กรม
โรงงานอุตสาหกรรมสามารถคนหาขอมูลของนักลงทุนที่ภาครัฐมีอยูแลว ผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางเพียงจุดเดียว ดังแสดงในรูปที่ 20

รูปที่ 20 การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดาน
การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะนําไปจัดทํา
แผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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ดานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล (Data Integration)
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 การบูรณาการขอมูลผาน
• การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง (Data Sharing
ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง (Central
Platform)
Data Sharing Platform)
• ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง 16 โดยใชเลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติ
บุคคล เพื่อเขาถึงขอมูลทุกประเภทและทุกชุดขอมูล (Single View of Customer
and Business for Government Service Transformation)
• ระบบขอมูลกลางที่ผูใชสามารถเรียกดูรายการขอมูลและรายการบริการ 17 ทั้งหมด
(Data and Service Directory)
• ระบบขอมูลกลางที่ผูใชสามารถเรียกดู, แกไขและบริหารจัดการรายการขอมูลได
• ระบบขอมูลกลางที่ใชในการสนับสนุนงานบริการภาครัฐ โดยระบบมีการเชื่อมโยงใน
รูปแบบที่ตอบสนองทันที (Real time)
• ระบบขอมูลกลางที่ใชสนับสนุนงานดานการบริหารของผูบริหาร โดยระบบการ
เชื่อมโยงขอมูลมีการรับสงขอมูลแบบตามรอบเวลา (Batch)
ตารางที่ 2 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบูรณาการขอมูล ดานการเชื่อมโยงแลกเปลีย่ นขอมูล
15

16

ดานความปลอดภัยของขอมูล (Data Security)
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 การบูรณาการขอมูลผาน
• ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางที่มีระบบลงทะเบียนและสามารถอนุมัติเพื่อเชื่อมโยงขอมูล
ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง (Central
กลางระหวางหนวยงาน (Service Provider/ Consumer Registration)
Data Sharing Platform)
• ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางที่มีฟงกชั่นอํานวยความสะดวกในการใชบริการและระบบ
สามารถอนุมัติการใชบริการผานระบบได (Service Permission Request)
• ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางที่สามารถยืนยันตัวตนผูใชงาน (System User and Data
Request User Authentication)
• ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางที่มีการจํากัดสิทธิ์และกําหนดลําดับสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
(Service & Data Authorization)
• ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางที่มีการบริหารจัดการสิทธิ เชน การสราง แกไข และ
เปลี่ยนแปลงสิทธิของผูใชงานผานระบบ (Service & Data Authorization)
• ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางที่มีระบบติดตามและตรวจสอบการแลกเปลี่ยนขอมูล
(Transaction Tracking & Audit)
ตารางที่ 3 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบูรณาการขอมูล ดานความปลอดภัยของขอมูล

16
17

ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง (Data Sharing Platform) คือ ระบบกลางที่ใชในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
บริการ ครอบคลุมถึง คําอธิบายประกอบการใชงานขอมูล และความสามารถในการจัดการกับขอมูล เชน การเรียกดูขอมูล การสรางขอมูล การแกไขขอมูล และการลบขอมูล เปนตน

46

ดานการกํากับดูแลขอมูล (Data Management)
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 การบูรณาการขอมูลผาน
• การกําหนดและจัดทํารายละเอียดขอมูลหลัก (Master Data Definition) ที่ใชในการ
ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง (Central
เชื่อมโยงขอมูล
Data Sharing Platform)
• การกํากับและบริหารจัดการขอมูล (Data Governance) ที่ตองเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงาน
• การกําหนดนโยบายการใชขอมูล (Data Policy) สําหรับการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงาน
• การบริการจัดการการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลัก เพื่อประเมินระบบหรือหนวยงานที่ไดรับ
ผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล (Master Data Definition Change
Management)
• การกํากับและบริหารจัดการคุณภาพขอมูล โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล
และเปาหมายในเชิงคุณภาพ (Data Quality KPI)
• การกํากับและบริหารจัดการคุณภาพขอมูลผานการประเมินคุณภาพขอมูล (Data
Quality Monitoring) และการจัดการขอมูล (Data Cleansing)
ตารางที่ 4 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบูรณาการขอมูล ดานการกํากับดูแลขอมูล
ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ
บูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการโดยเฉลี่ยอยูที่ 71% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถ
ปดชองวางขีดความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัล 4 โครงการดังตอไปนี้
• การบูรณาการขอมูลประชาชน (Citizen Data Integration) มีระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางที่บูรณาการขอมูลบุคคลแบบ
ครบวงจร (single view of citizen) จากทุกหนวยงาน เชน ขอมูลทะเบียนรา ขอมูลการศึกษาและการจางงาน ฯลฯ โดยใช
เลข 13 หลักเปนดัชนีในการเชื่อมโยงขอมูล
• E-Government Act การสรางกลไกทางกฎหมายเพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่มีการเชื่อมโยงการ
ทํางานและการบุรณาการขอมูลภายใตเครือขายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดเปน Connected Government
• เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงขอมูล (Service Improvement) เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
ภาครัฐโดยใชประโยชนจากการบูรณาการฐานขอมูล เชน ลดการขอสําเนาเอกสารหรือขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลว หรือลด
ขั้นตอนโดยใหระบบประมวนผลโดยอัตโนมัติ อาทิ ตรวจอาชาญกรรมโดยอัตโนมัติ
• การบูรณาการขอมูลนิติบุคคล (Business Data Integration) มีระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางที่บูรณาการขอมูลนิติบุคคล
แบบครบวงจร (single view of business) จากทุกหนวยงาน เชน ขอมูลทะเบียนนิติบุคคล ขอมูลใบอนุญาต ฯลฯ โดยใช
เลข 13 หลักเปนดัชนีในการเชื่อมโยงขอมูล
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้
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รูปที่ 21 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานการบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ

รูปที่ 22 แผนการดําเนินการโครงการดานการบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
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การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

ในการบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ จําเปนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูล สงผลใหตองการยืนยันตัวตนและ
บริหารจัดการสิทธิที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปประเภทของผูใชขอมูลภาครัฐสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมหลัก คือ ประชาชน นิติบุคคล
และหนวยงานภาครัฐ โดยแตละกลุมมีความตองการที่จะใชประเภทของขอมูล และมีความตองการระดับความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลที่
แตกตางกัน ดังนี้
• กลุมประชาชน เปนกลุม ที่ตองการที่จะรับทราบถึงสิทธิและใชสิทธิที่ควรไดรับ ตองการปองกันและปกปดขอมูลที่เปนความลับ
รวมถึงตองการที่จะปองกันการถูกปลอมแปลงสิทธิ
• กลุมนิติบุคคล เปนกลุมที่ตองการใหสิทธิแกบุคคลที่เปนตัวแทนสามารถทําธุรกรรมในนามของบริษัท ทําใหตองมีการกําหนด
สิทธิในระดับตางๆ ตามอํานาจที่แตละตัวแทนไดรับมอบหมาย อีกทั้งยังตองการที่จะบริหารจัดการสิทธิในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากร และตองการที่จะปองกันขอมูลที่เปนความลับไมใหถูกเผยแพร และปองกันการถูกปลอมแปลงสิทธิ
• หนวยงานภาครัฐ เปนกลุมทีต่ องการลดความผิดพลาดในการใหบริการ ตองการรักษาและเพิ่มความปลอดภัยของขอมูลที่เปน
ความลับ และตองการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยลดจํานวนเอกสารและระยะเวลาในการทํางาน

รูปที่ 23 ความตองการของผูใชขอมูลภาครัฐในการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิที่ดี คือการรักษาสมดุลระหวางการรักษาความความปลอดภัยของสิทธิ และการอํานวย
ความสะดวกแกเจาหนาที่และผูรบั บริการ หากแตเพื่อที่จะพัฒนาการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภาครัฐตองเผชิญกับความทาทายในการรักษา
ความสมดุลของทั้ง 2 ดานดังตอไปนี้ ( ดังแสดงในรูปที่ 26)
• ดานการรักษาความปลอดภัย มีความทาทายหลักจากการมีขอมูลที่ใชยืนยันตัวตนจํานวนมากและหลากหลาย ความยากใน
การตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสาร และความตองการระดับความปลอดภัยที่แตกตางกัน
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• ดานการอํานวยความสะดวก มีความทาทายหลักจากความตองการที่สวนทางกับความตองการดานการรักษาความปลอดภัย
เนื่องจากเมื่อตองการความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหตองการเอกสารจํานวนมากเพื่อใชในการตรวจสอบ และดวยจาก
สาเหตุเดียวกันนี้ทําใหตองมีหลายขั้นตอนในการยืนยันและพิสูจนตัวตน ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสาเหตุใหการอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการทําไดยากยิ่งขึ้น

รูปที่ 24 ความทาทายของการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิ
การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิคือหัวใจสําคัญในการยกระดับการบริการทั้งชองทาง
กายภาพและชองทางอิเล็กทรอนิกส
โดยสามารถแบงการพัฒนาของเทคโนโลยีดานการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิออกไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้
• ระดับที่ 1 การยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใชเอกสาร (Paper Based Authentication & Authorization)
ตัวอยางเชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรถือครองสิทธิ เปนตน
• ระดับที่ 2 การยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส (Smart Card
& Electronic User Account for Authentication) โดยใช Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อ
เขารับบริการผานชองทางกายภาพ หรือเปดบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส (Electronic User Account) เมื่อทําธุรกรรมภาครัฐผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถใช 1 account ตอบริการภาครัฐ 1 ประเภท
• ระดับที่ 3 การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใชลักษณะทางชีวภาพ หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง
(Biometrics & Single Electronic User Account for Authentication) โดยใช ลั ก ษณะทางชี ว ภาพ (Biometrics)
เชน ลายนิ้วมือ ในการยืนยันตัวตนบริหารจัดการสิทธิเมื่อเขารับบริการผานชองทางกายภาพ หรือเปดบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส
กลาง (Single Electronic User Account) เมื่อทําธุรกรรมภาครัฐผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถใช 1 account ได
กับทุกบริการ
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รูปที่ 25 ระดับการพัฒนาของการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ
สําหรับการใหบริการดานการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ สามารถแบงชองทางของการใหบริการออกไดเปน 2 ชองทาง คือ
การบริการที่สํานักงาน และการบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส

รูปที่ 26 ชองทางการใหบริการดานการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ
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ในการใหบริการที่สํานักงาน หรือบริการผานชองทางกายภาพ สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยลดจํานวนเอกสารที่ตองแสดง และ
เพิ่มความยากในการปลอมแปลงหลักฐาน ดังแสดงในรูปดานลาง
ในระดับที่ 1 เมื่อประชาชนเดินทางไปรับบริการที่สํานักงานภาครัฐตางๆ จะตองเตรียมและยื่นเอกสารพรอมกับสําเนาเอกสารตางๆ
ตอเจาหนาที่รัฐเพื่อเปนการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ
ในระดับที่ 2 ประชาชนสามารถใชเพียง Smart Card บัตรเดียวเพือ่ เปนการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ เมื่อเขารับบริการ
ที่สํานักงานภาครัฐตางๆ โดยแตละสํานักงานะมีเครื่องอานบัตร Smart Card ไวสําหรับตรวจสอบขอมูลจากบัตร
ในระดับที่ 3 ในการรับบริการภาครัฐที่สํานักงาน ประชาชนไมจําเปนตองเตรียมเอกสาร หรือบัตรใดๆ แตใชลักษณะทางชีวภาพเปน
การยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ เชน ลายนิ้วมือ มานตา เปนตน

รูปที่ 27 ระดับการพัฒนาของการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ กรณีรับบริการทีส่ ํานักงาน
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ในการใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยควบรวมการเขาถึงบริการภาครัฐตางๆ ในลักษณะ
single electronic user account ดังแสดงในรูปดานลาง
ในระดับที่ 1 ภาครัฐยังไมมีการใหบริการประชาชนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ในระดับที่ 2 แตละหนวยงานรัฐไดทําการพัฒนาระบบเพื่อใหบริการประชาชนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ตามแตละประเภทงาน
บริการที่หนวยงานเปนผูรับผิดชอบ โดยประชาชนตองมี 1 บัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส (Electronic User Account) เพื่อใชในการเขารับบริการ
ตอ 1 ประเภทของงานบริการภาครัฐ ตัวอยางเชน ในการยื่นภาษี ประชาชนตองมี 1 บัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส ซึ่งประกอบดวยชื่อบัญชี (User
name) และรหัสผาน (Password) สําหรับยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิสําหรับระบบยื่นภาษีของกรมสรรพากร ในขณะเดียวกัน หาก
ประชาชนตองการที่จะทําการจายคาปรับผานชองทางออนไลน ประชาชนก็ตองมีอีก 1 บัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสซึ่งประกอบดวยชื่อบัญชี และ
รหัสผาน สําหรับระบบจายคาปรับออนไลนของกรมตํารวจ เปนตน
ในระดั บ ที่ 3 มี ก ารพั ฒ นาระบบยื น ยั น ตั ว ตนและบริ ห ารจัด การสิท ธิ ก ลาง โดยผู ใ ช ง านจะมี 1 บั ญ ชี ผู ใ ช อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง
ประกอบดวยชื่อบัญชี และรหัสผาน ที่สามารถใชในการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิไดกับทุกงานบริการภาครัฐ เพื่อเปนการเพิ่ม
ความปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบาย และงายตอการใชงานของประชาชน

รูปที่ 28 ระดับการพัฒนาของการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ กรณีรับบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ
ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง 1 account ตอบริการภาครัฐทุกประเภท
ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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การบริการที่สํานักงาน
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 2 การยืนยันตัวตน และบริหาร
จัดการสิทธิโดยใช Smart Card

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• การแสดงและยืนยันตัวตนผานบัตรประชาชนของผูรับบริการและ/หรือบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ ผานเครื่องอาน Smart Card
• การยืนยันตัวตนเพื่อเขาทําธุรกรรมที่สําคัญโดยใชรหัสผาน (PIN)
• การกําหนดลําดับสิทธิ์สําหรับการทําธุรกรรมหรือการเขาถึงขอมูล
• การตรวจสอบสิทธิ์ชอบธรรมของนิติบุคคลในการทําธุรกรรมโดยเชือ่ มโยงขอมูลระหวาง
ทะเบียนบุคคลและทะเบียนนิติบุคคล
ตารางที่ 5 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิ เมื่อบริการที่สาํ นักงาน

การบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส
กลาง

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบยืนยันตัวตนกลางสามารถใช หนึ่ง User account ตอหนึ่งเลขบัตรประชาชน หรือ
ตอหนึ่งเลขนิติบุคคล สําหรับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐทุกประเภท (Single
User for all Government e-Services)
• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถลงทะเบียน บันทึก และแกไขขอมูลใน User account
กลางได เชน หมายเลขโทรศัพท อีเมล พาสเวิรด (User Registration and Account
Management)
• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถบริหารจัดการขอมูลและสิทธิ์ความชอบธรรมของตัวแทน
สําหรับการทําธุรกรรมในนามนิติบคุ คล (Corporate Account Management)
• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่มีการจัดการความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญแตกตาง
กันตามระดับความสําคัญ เชน SMS OTP หรือ Token (2-FA18 for transactions with
sensitive data)
• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ความชอบธรรมในการทําธุรกรรมของนิติ
บุคคล โดยระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางทะเบียนบุคคลและทะเบียนนิติบุคคล
• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถจํากัดสิทธิ์ในการธุรกรรมหรือการกําหนดสิทธิ์การเขาถึง
ขอมูลได
• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถแจงเตือนการยืนยันตัวตนเมื่อมีการทําธุรกรรมภาครัฐ
ตารางที่ 6 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิ เมื่อบริการผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ
ยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิโดยเฉลี่ยอยูที่ 78% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปด
ชองวางขีดความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัล 2 โครงการดังตอไปนี้
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• ระบบบัญชีผูใชอิเล็ก ทรอนิกสกลาง (E-Citizen and E-Business Single Sign-on) จัดทําระบบกลางสําหรับยืน ยั น
ตัวตนเพื่อใชในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐทุกประเภท (government e-services) โดยใชบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส 1
บัญชีตอ 1 เลขบุคคลหรือนิติบุคคล
• ขยายการใชงานบัตร Smart Card (Smart Card Reader Extension) ขยายการใชงานของบัตร Smart Card ในการ
ยืนยันตัวตนเมื่อเขารับบริการผานชองทางกายภาพใหครอบคลัมงานบริการภาครัฐทุกประเภทของทุกหนวยงาน เพื่อลดการใช
สําเนาเอกสาร และลดขั้นตอนการปอนขอมลของเจาหนาที่ผูใหบริการ
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 29 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ

รูปที่ 30 แผนการดําเนินการโครงการดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ
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การใหขอมูล

การใหขอมูลงานบริการภาครัฐในปจจุบันมีความซับซอนสูง เนื่องจากมีผูใชบริการจํานวนมาก ชองทางการใหบริการที่มีทั้งแบบ
กายภาพ สายดวน และชองทางออนไลน ชนิดของขอมูลที่มีอยูหลากหลาย เชน ขอมูลสิทธิประโยชน การขออนุมัติอนุญาต ขอมูลการ
ทองเที่ยว และขอมูลสถิติตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งสิ้น 20 กระทรวงและ 483 หนวยงาน ซึ่งลวนแตมีปริมาณมาก รวมถึงมี
ความตองการและมีมาตรฐานที่แตกตางกันออกไป 19
18

รูปที่ 31 โครงสรางการใหขอมูลภาครัฐไทยในปจจุบัน
ปจจุบันผูรบั บริการกําลังประสบปญหาหลัก 5 ขอ อันเกิดจากการใหขอมูลงานบริการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้
• ขอมูลกระจัดกระจายอยูห ลายแหงทําใหตองหาขอมูลจากหลายแหลง
• ไมมีการจัดระเบียบขอมูลทําใหยากตอการคนหา
• ผูรับบริการเสียสิทธิในการรับบริการภาครัฐอื่นๆ เนื่องจากไมทราบขอมูลหรือไดรับขอมูลทีผ่ ิด
• ขอมูลที่พบอยูในรูปแบบที่เขาใจยากและไมสอดคลองกับแหลงอื่นๆ
• ขอมูลที่ไดรับไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถรับบริการภาครัฐได

19

เอกสารพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ | World Bank Data Indicators on Tourism 2013 | OECD ‘Organisation for Economic Cooperation and
Development’ Library | สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) | สํานักงานรัฐบาลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โครงการชองทางการใหบริการ | สํานักงานสถิติแหงชาติ
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รูปที่ 32 ประสบการณของผูร ับบริการภาครัฐในปจจุบัน
ภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อตอบโจทยความทาทายตางๆ และใหผูรับบริการทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ
เขาถึงขอมูลที่ถูกตองและครบถวนผานจุดเดียว โดยสามารถแบงการพัฒนาการใหขอมูลไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้
• ระดับที่ 1 การใหขอมูลผานชองทางกายภาพ (Physical Channel) โดยผูรับบริการตองเดินทางไปขอขอมูลงานบริการที่
หนวยงานผูใหบริการดวยตัวเอง
• ระดับที่ 2 การใหขอมูลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Channel) ผูรับบริการสามารถขอขอมูลงานบริการผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกสจากแตละหนวยงานผูใหบริการ ซึ่งแตละหนวยงานตางใหขอมูลแยกกัน
• ระดับที่ 3 การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Customer Centric Information
Portal) ศูนยรวมขอมูลงานบริการภาครัฐที่มุงเนนการใหขอมูลตามลําดับประสบการณของผูใชบริการ และประเภทของงาน
บริการเพื่อใหงายตอการคนหาและเขาถึงขอมูลของภาครัฐ ณ ปจจุบันไดอยางครบถวนและรวดเร็ว
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รูปที่ 33 ระดับการพัฒนาของการใหขอมูลแกผรู ับบริการ

58

ในระดับที่ 1 การใหขอมูลผานชองทางกายภาพ โดยผูรับบริการตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐเพื่อขอขอมูลงานบริการดวย
ตนเอง ซึ่งใชเวลานานและอาจไมตระหนักถึงขอมูลงานบริการที่มีอยูทั้งหมด

รูปที่ 34 การใหขอมูลผานชองทางกายภาพ

59

ในระดับที่ 2 การใหขอมูลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูรับบริการสามารถหาขอมูลตางๆ ผานระบบของแตละหนวยงานได ซึ่งจะ
ชวยประหยัดเวลาในการคนหาและเขาถึงขอมูล

รูปที่ 35 การใหขอมูลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส

60

ในระดับที่ 3 ผูรับบริการสามารถเขาถึงทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียว โดยสามารถเลือกดูขอมูลตามประเภทงานบริการและ
ตามลําดับประสบการณ เพื่อใหเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันไดอยางรวดเร็ว

รูปที่ 36 การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ
ใหขอมูล ใหเปนแบบผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่
จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการสรางขอมูล
ระดับการพัฒนา

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล

ระดับที่ 3 การใหทุกขอมูลงาน
บริการผานจุดเดียวโดยมี
ผูรับบริการเปนศูนยกลาง

• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลดานงานบริการภาครัฐ มีรูปแบบและเนือ้ หาที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน เชน รูปแบบภาษาที่ใช เปนตน
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการสถานะขอมูล (Content Life
Cycle) ตั้งแตการสรางขอมูล การอนุมัติใชขอมูล การเผยแพรขอมูล จนถึงการเลิกใชงาน
ระบบ
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการเวอรชั่นของขอมูล (Version
Control) เพื่อใหสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูล เชน สวนของเนื้อหาของที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ผูที่ทําการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล วันและเวลาที่ทําการเปลี่ยนแปลง
ขอมูล เปนตน
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการสิ ทธิข องผู ใ ชระบบ (Data
Authorization) เชน สิทธิของผูสรางขอมูล สิทธิในการเขาถึงขอมูล เปนตน
ตารางที่ 7 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูล ในขั้นตอนการสรางขอมูล

ขั้นตอนการคนหาขอมูล
ระดับการพัฒนา

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล

• ระบบบริการผานชองทางออนไลน 20 ที่ผูรับบริการสามารถสืบคนขอมูลงานบริการของ
หนวยงาน
• ระบบบริการที่ผรู ับบริการสามารถคนหาขอมูลโดยใชฟงกชั่นคนหาทั่วไป (Generic Search)
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐสําหรับทุกงานบริการ
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลของภาครัฐที่สามารถคนหาขอมูลงานบริการตามความตองการ
ของผูรับบริการ เชน ขอมูลสําหรับบุคคล 21 ขอมูลสําหรับธุรกิจ 22 และขอมูลสําหรั บ
นักทองเที่ยว 23 เปนตน
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐที่สามารถคนหาขอมูลบริการแยกตามประเภทของงาน
บริการ เชน ดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดานสิทธิประโยชน เปนตน
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐที่สามารถเลือกดูขอมูลที่ถูกคนหาบอย (Popular
Search)
ตารางที่ 8 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูล ในขั้นตอนการคนหาขอมูล

ระดับที่ 3 การใหทุกขอมูลงาน
บริการผานจุดเดียวโดยมี
ผูรับบริการเปนศูนยกลาง

19

20

21

22

20

ชองทางออนไลน รวมถึง ชองทางเว็บไซต อีเมล และ ชองทางมือถือ
ขอมูลสําหรับบุคคล หมายถึง ขอมูลสําหรับกลุมบุคคล ที่มีตองการขอมูลแตกตางกันไปตามเหตุการณตางๆ ที่บุคคลนั้นๆจะประสบในตลอดชวงชีวิต เชน การแจงเกิด การเขาศึกษา การเขา
ทํางาน เปนตน
22
ขอมูลสําหรับธุรกิจ หมายถึง ขอมูลสําหรับการดําเนินธุรกิจตั้งแตเริ่มธุรกิจจนกระทั่งยกเลิกกิจการ เชน การวางแผนธุรกิจ การขยายธุรกิจ การยกเลิกกิจการ เปนตน
23
ขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว หมายถึง ขอมูลสําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ เชน การวางแผนการเดินทาง การตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยว และการใหขอเสนอแนะการทองเที่ยว เปนตน
21

62

ขั้นตอนการนําเสนอขอมูล
ระดับการพัฒนา

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล

ระดับที่ 3 การใหทุกขอมูลงานบริการ
ผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง

• การแสดงผลของขอมูลของแตละงานบริการมีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การเรียงลําดับ
ชนิดของเนื้อหา ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช เปนตน
• ระบบบริการดาวนโหลดขอมูล รายการเอกสาร และแบบฟอรมตางๆ ผานชองทาง
ออนไลน
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐที่นําเสนอขอมูลในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลประชาชนสามารถแสดงความเชื่ อมโยงกระบวนการ
ทํางานของแตละสวนงาน (Process Workflow) เพื่อใหประชาชนสามารถติดตาม
ขอมูลไดดวยตนเอง
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูใชงานในแตละ
งานบริการและระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นเพื่อทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสได
ตารางที่ 9 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูล ในขั้นตอนการนําเสนอขอมูล

ขั้นตอนการทําใหเปนลักษณะเฉพาะ
ระดับการพัฒนา

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล

ระดับที่ 3 การใหทุกขอมูลงานบริการ
ผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง

• ระบบสนับสนุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ระบบของหนวยงานมีความเชื่อมโยงกับระบบ Login กลางของภาครัฐ (Single SignOn)
• เมื่อผูใชงาน Login ผานระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐระบบสามารถแสดงขอมูล
ตามความตองการของผูใชได (Personalization)
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐสามารถแสดงขอมูลเปนภาษาสําคัญอื่นๆ เชน จีน
ญี่ปุน รัสเซีย เปนตน
ตารางที่ 10 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูล ในขั้นตอนการทําใหเปนลักษณะเฉพาะ

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการให
ขอมูลโดยเฉลี่ยอยูที่ 75% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถและพัฒนา
ไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการดังตอไปนี้
• ระบบศู น ย รวมข อ มู ล ของประชาชนรายบุ ค คล (My Government Portal) ระบบศู น ย ร วมข อ มู ล ที่ แ สดงข อ มู ล ของ
ประชาชนแบบครบวงจร โดยแสดงผลขอมูลรายบุคคลเมื่อมีการ log in เขาใชงานระบบ เชน ขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูล
การศึ ก ษาและการจ า งงาน ฯลฯ และให ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ได ผ า นตู ใ ห บ ริ ก ารอเนกประสงค ภ าครั ฐ
(Smart Government Kiosk)
• ศูนยกลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชน (GovChannel) ระบบศูนยรวมขอมูลงานบริการภาครัฐที่มุงเนนความตองการ
ของผูใชบริการเปนหลัก โดยใหขอมูลในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย ตามลําดับประสบการณของผูใชบริการ และมีการแสดง
ความเชื่ อ มโยงระหว า งกระบวนงานที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น เช น ศู น ย ก ลางแอพพลิ เ คชั่ ภ าครั ฐ (GAC), เว็ บ ไซต ก ลางบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Gov Portal), ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th)
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้
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รูปที่ 37 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานการใหขอมูล

รูปที่ 38 แผนการดําเนินการโครงการดานการใหขอมูล
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การรับฟงความคิดเห็น

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาภาครัฐไทยไดพยายามรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางกันไปของประชาชนคนไทยกวา 67 ลานคนทั่ว
ประเทศ โดยไดจัดตั้งหนวยงานผูรับเรื่องรองเรียนประเภทตางๆ โดยมีชองทางการติดตอที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบกายภาพ สายดวน และ
ชองทางออนไลน 24 ซึ่ง ณ ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับฟงเรือ่ งรองเรียนและขอเสนอแนะของประชาชนอยู 5 หนวยงานหลัก ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 25 สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 26 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 27 ศูนยบริการ
ขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 111128 และ ศูนยดํารงธรรม 29
23

24

25

26

28

รูปที่ 39 โครงสรางการใหบริการการรับฟงความคิดเห็นแกประชาชนในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาผลการจัดอันดับสากลดานการรับฟงและตอบสนองความตองการของประชาชนใน World Justice
Project พบวาอันดับของประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่องตลอด 3 ปที่ผานมา จากอันดับที่ 42 ในป 2013 เปนอันดับที่ 68 ในป 2015
เนื่องจากบริบทและความทาทายที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล โดยสามารถสรุปไดเปน 3 ขอหลัก ไดแก
• ประชาชนมีความคาดหวังจากการใหบริการของภาครัฐที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใหบริการของ
ภาคเอกชน
• การรองเรียนหลายครั้งมีความซับซอนที่ตองการความรวมมือจากหลายหนวยงาน (Cross Agency)
24

ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.), ชองทางการรองเรียนอื่นๆ , Ministry of Public Health Thailand | Ministry of
Education Contact Page, หนาการติดตอชองทางการรองเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ
25
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หนาเกี่ยวกับ , Office of The Consumer Protection Board
26
สํานักงานผูตรวจการแผนดินรัฐสภา, Ombudsman Office
27
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, Office of the National Human Rights Commission of Thailand
28
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลักสํานักนายกรัฐมนตรี 1111 และเอกสารประกอบในหนาหลัก
29
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, Damrongdhama Center , Ministry of Interior
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• ประชาชนรองเรียนผานหลายชองทางรวมถึงชองทางที่ไมใชของรัฐ เชน สื่อสังคมตางๆ (Social Media)

รูปที่ 40 บริบทที่เปลี่ยนไปและความทาทายในดานการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 30
29

รัฐบาลสามารถนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อตอบโจทยความทาทายตางๆ ดานการรับฟงความคิดเห็น ทําใหภาครัฐสามารถเขาใจความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนไดถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถแบงระดับการพัฒนาดาน
การรับฟงความคิดเห็นไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้
• ระดับที่ 1 การรองเรียนดวยตนเองที่หนวยงาน (Physical Channel) ซึ่งประชาชนจะตองเดินทางไปรองเรียนกับหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโดยตรงดวยตนเอง
• ระดับที่ 2 การรองเรียนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Complaint Channel) ประชาชนสามารถรองเรียนกับ
หนวยงานผูรับผิดชอบผานหลายชองทางรวมถึงชองทางอิเล็กทรอนิกส
• ระดับที่ 3 ระบบแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก (Proactive Integrated Case Management
System) ภาครัฐเปนผูพยายามเขาถึงอุปสรรคและความตองการของประชาชนแบบเชิงรุกผานทุกชองทาง และดําเนินการสง
ปญหาและขอรองเรียนทีไ่ ดใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขทันที โดยประชาชนสามารถรองเรียนเรื่องใดผานชองทาง
ใดก็ได (No Wrong Door)

30

ตัวชี้วัดดาน Open Government ของโครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project)
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รูปที่ 41 ระดับการพัฒนาของการรับฟงความคิดเห็นประชาชน จากการรับฟงสูการพยายามเขาใจในเชิงรุก
ทั้งนี้ขั้นตอนในการดําเนินงานในดานการรับฟงความคิดเห็นประชาชน สามารถแบงออกเปน 4 ขั้นตอนหลักไดแก
• ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน (Capture)
• ขั้นตอนการแกปญหา (Resolve)
• ขั้นตอนการติดตามและแจงผล (Track & Notification)
• ขั้นตอนการทํางานเชิงรุก (Proactivity)

รูปที่ 42 ขั้นตอนการดําเนินงานดานการรับฟงความคิดเห็น
ในระดับที่ 1 การรองเรียนดวยตนเองที่หนวยงาน ผูรองเรียนตองเดินทางไปแจงเรื่องรองเรียนดวยตัวเองที่หนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง เพื่อใหหนวยงานผูรับผิดชอบไดรับทราบเรื่องและดําเนินการแกไข อยางไรก็ตาม ในระดับแรกนั้น ผูรองเรียนจะไมสามารถติดตาม
ความคืบหนาของเรื่องรองเรียนไดโดยงายเนื่องจากไมมีชองทางที่เหมาะสมในการติดตามผล นอกจากนี้ รัฐบาลยังไมมีขอมูลเพียงพอในการ
แกไขปญหาตางๆ ในเชิงรุก
ในระดับที่ 2 การรองเรียนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูรองเรียนสามารถรองเรียนกับหนวยงานผูรับผิดชอบผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน โดยระหวางการดําเนินการแกไขผูรองเรียนยังสามารถติดตามความคืบหนาของเรื่องรองเรียนตางๆ ได
ผานทางชองทางออนไลน รวมถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรัฐเพื่อเขาใจปญหาและความตองการของประชาชนและสามารถ
นําไปแกไขไดในเชิงรุก
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ในระดับที่ 3 ระบบแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก มีระบบบริหารจัดการขอรองเรียนภาครัฐแบบ
บูรณาการ โดยผูรองเรียนสามารถทําการรองเรียนตอภาครัฐเรื่องใดผานชองทางใดก็ได (No Wrong Door) และเมื่อไดรับเรือ่ งรองเรียนระบบ
จะดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงานเพื่อรวมกันแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (Complex Case Management)
ที่สามารถติดตามสถานการณแกไขทุกเรื่องรองเรียนไดผานจุดเดียว รวมถึงมีการวิเคราะหขอมูลจากชองทางอื่นๆ เพื่อทําการแกไขปญหา
ตางๆในเชิงรุก (Social Media Analytics)

รูปที่ 43 ระดับการพัฒนาของการรับฟงความคิดเห็นประชาชนในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ
รับฟงความคิดเห็นใหเปนแบบระบบแกไขเรื่องรองเรียน และการเขาถึงความตองการในเชิงรุก ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของ
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบแกไขเรื่องรองเรียนและ • ระบบรับเรื่องรองเรียนของแตละหนวยงานผานชองทางออนไลน 31
การเขาถึงความตองการในเชิงรุก
• ระบบรั บ เรื่อ งร อ งเรีย นผ านช อ งทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก สสามารถเก็ บ ประวั ติ ข อ มูลเพื่อ
ติดตามการแกไข
• ระบบรับเรื่องรองเรียนสามารถรับทุกเรื่องรองเรียนของทุกหนวยงานและสามารถรับ
เรื่องรองเรียนผานไดหลายชองทาง
• ระบบรับขอรองเรียนสามารถเชื่อมตอขอมูลกับหมายเลขบัตรประชาชนของผูรองเรียน
ตารางที่ 11 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการับฟงความคิดเห็น ในขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน
30

ขั้นตอนการแกปญหา
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบแกไขเรื่องรองเรียนและ • ระบบรับเรื่องรองเรียนสามารถบริหารจัดการสถานะ การแกไขปญหาในแตละขั้น
การเขาถึงความตองการในเชิงรุก
• ระบบรับเรื่องรองเรียนสามารถสงตอเรื่องรองเรียนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
รวมกันแกไขปญหา
• ระบบรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นสามารถระบุ ผู รั บ ผิ ด ชอบโดยอั ต โนมั ติ ต ามประเภทเรื่ อ ง
รองเรียน
• ระบบรั บ เรื่อ งรอ งเรี ยนสามารถสง ต อเรื่อ งรอ งเรีย นให ห นว ยงานผูรั บผิด ชอบโดย
อัตโนมัติเมื่อประชาชนรองเรียนผิดหนวยงาน
ตารางที่ 12 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการับฟงความคิดเห็น ในขั้นตอนการแกปญหา
ขั้นตอนการติดตามและแจงผล
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบแกไขเรื่องรองเรียนและ • ระบบรั บ เรื่อ งร อ งเรีย นสามารถบริห ารจัด การเวลาการแก ไขเรื่ อ งรอ งเรีย น(Case
การเขาถึงความตองการในเชิงรุก
Resolution SLA) และเมื่อใกลครบกําหนดระบบสามารถแจงเตือนไปยังหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
• ระบบรับเรื่องรองเรียนสามารถแจงสถานะของแกไขปญหาแกผูรองเรียนอยางตอเนื่อง
• ระบบรับเรื่องรองเรียนแสดงสถานะเรื่องรองเรียนของแตละหนวยงานผานชองทาง
เดียว
ตารางที่ 13 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการับฟงความคิดเห็น ในขั้นตอนการติดตามและแจงผล

31

ชองทางออนไลน รวมถึง ชองทางเว็บไซต อีเมล และ ชองทางมือถือ
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ขั้นตอนการทํางานเชิงรุก
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบแกไขเรื่องรองเรียนและ • ระบบวิเคราะหขอมูลเรื่องรองเรียนจากชองทางตางๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลนเพื่อรับ
การเขาถึงความตองการในเชิงรุก
ฟงเสียงสะทอนที่แทจริงของประชาชน (Social Media Analytics)
• ระบบจัดเก็บและวิเคราะหความพึงพอใจของผูรองเรียนที่มีตอบริการภาครัฐ ณ จุดรับ
บริการ (Real-time Satisfaction Survey)
• ระบบบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร อ งเรี ย นภาครั ฐ (Citizen Complaint
Dashboard)
ตารางที่ 14 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการับฟงความคิดเห็น ในขั้นตอนการทํางานเชิงรุก
ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการให
ความชวยเหลือโดยเฉลี่ยอยูที่ 62% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถ
และพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการ
ดังตอไปนี้
• ขยายผลศู น ย รั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ภ าครั ฐ 1111 (Integrated Complaint Management System) ยกระดั บ
ประสิทธิภาพและการใชงานของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1111 ใหเปนระบบกลางที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องรองเรียนทุก
ประเภทของทุกหนวยงานได ทําใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการและติดตามสถานะขอรองเรียนของประชาชนทั้งหมดได
แบบบูรณาการ
• ระบบวิเคราะหความตองการของประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis) ระบบจัดเก็บและวิเคราะหความพึง
พอใจของการรับบริการ ณ จุดบริการ และการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นประชาชนจากชองทางตางๆ เชน สื่อสังคมออนไลน
เพื่อระบุอุปสรรคความตองการของประชาชนใหสามารถนําไปแกไขในเชิงรุก
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 44 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ
โดยแผนการดําเนินโครงการตามระยะเวลาดังกลาว

รูปที่ 45 แผนการดําเนินการโครงการดานการการรับฟงความคิดเห็น
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โครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส

ปจจุบันการใหบริการโครงสรางพื้นฐานการบริการอิเล็กทรอนิกสยังไมครอบคลุมทุกงานบริการกลาง และยังขาดการ บูรณาการ
ดานบริการอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเกิดการบูรณาการโครงสรางพื้นฐานกลางดาน ICT สําหรับหนวยงานภาครัฐและสนับสนุนระบบงานบริการ
กลางเพื่ออํานวยสะดวกใหกับประชาชน ควรมีการบูรณาการโครงสรางพื้นฐานกลางดาน ICT สําหรับบริการภาครัฐใหครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังตอไปนี้
• การบู ร ณาการโครงสร า งพื้ น ฐานกลางด า น ICT สํ า หรั บ บริ ก ารภาครั ฐ (Government Shared Infrastructure)
บู ร ณาการโครงสร า งพื้ น ฐานกลางด า น ICT ภาครั ฐ ให ค รอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รองรั บ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เช น
Government Information Network (GIN), Government Cloud (G-Cloud ), Government Computer Emergency
Response Team (G-CERT), Government Common Services (G-SaaS), ศูนยนวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 46 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานโครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส

รูปที่ 47 แผนการดําเนินการโครงการดานโครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
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การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

การทําใหบุคลากรภาครัฐเพรอมตอการเปลี่ยนแปลงไปสูรัฐบาลดิจิทัล และใหภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ
ในยุคดิจิทัลมากขึ้น เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังตอไปนี้
• การยกระดั บ ความสามารถและสร า งความพร อ มของบุ ค คลากรเพื่ อ ส ง เสริ ม รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (Digital Government
Capacity Building) สรางการมีสวนรวมและสงเสริมใหบุคคลากรหนวยงานภาครัฐพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 48 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

รูปที่ 49 แผนการดําเนินการโครงการดานการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
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บทที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพประชาชนครอบคลุม 2 มาตรการ ไดแก การใหความชวยเหลือ และ
การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การใหความชวยเหลือ

ปจจุบันภาครัฐไดมีการใหความชวยเหลือประชาชนเปนจํานวนมากตลอดชวงชีวิต ทั้งในรูปแบบเงินชวยเหลือชนิดตางๆ ตั้งแตเงิน
ชวยเหลือเด็กยากจน เงินชวยเหลือผูวางงาน เบี้ยยังชีพคนพิการ ฯลฯ รวมถึงการชวยเหลือดานการศึกษา ดานสุขภาพสาธารณสุข ตลอด
จนถึงดานที่พักอาศัย เพื่อใหประชาชนและผูดอยโอกาสทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเติบโตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 50 ภาพรวมงบประมาณการชวยเหลือของภาครัฐปจจุบันตลอดชวงชีวิตของประชาชน 32
31

หากแตในปจจุบันความทาทายหลักที่ภาครัฐตองเผชิญในการใหความชวยเหลือมีอยู 5 ประการ 33 ดังตอไปนี้
• ขอมูลการใหความชวยเหลือของภาครัฐกระจัดกระจายอยูหลายแหง สงผลใหผูที่ตองการความชวยเหลือในหลายๆ ดานเขาถึง
ขอมูลไดอยางยากลําบาก เนื่องจากตองทําการติดตอหนวยงานตางๆ เพื่อขอขอมูลความชวยเหลือ โดยไมสามารถคนหาขอมูล
ไดจากจุดเดียว
• ผูรับบริการเสียสิทธิในการรับความชวยเหลือตางๆ จากภาครัฐเนื่องจากไมทราบขอมูล ดวยเหตุที่ผูคนเหลานี้มีอุปสรรคทาง
ภูมิศาสตร ทางภาษา หรือทางการเขาถึงขอมูลทั่วไป
• ผูรับบริการตองเดินทางไปติดตอหลายหนวยงานเพื่อทําการรับสิทธิตางๆ ดวยตัวเอง เนื่องจากตองมีการตรวจสอบเพื่อยืนยัน
สิทธิและคุณสมบัติในการไดรับสิทธิ ในขณะที่ยังไมมีการบูรณาการงานบริการและขอมูลรายบุคคลแบบครบวงจร ทําใหการ
ตรวจสอบสิทธิมีความซับซอนและยุงยาก
32

32

เอกสารประมวลสถิติดานสังคม จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ใตสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Report on ‘Structural Policies & Country Notes of Thailand’ | World Education Organization &
Save The Children’s Report on ‘Pathways to a Better Future: A Review of Migrant Children in Thailand’
33
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• ประชาชนอาจนําเงินชวยเหลือที่ไดรับไปใชผิดวัตถุประสงค เนื่องในปจจุบันการใหเงินชวยเหลือยังอยูในรูปแบบของเงินสด ทํา
ใหภาครัฐไมสามารถตรวจสอบไดวาผูขอรับเงินชวยเหลือไดนําเงินที่ไดรับไปใชตามวัตถุประสงคหรือไม
• การติดตามและประเมินประสิทธิผลของโครงการสามารถทําไดยาก เนื่องจากไมมีกลไกในการติดตามหรือประเมินผล ทําให
ภาครัฐไมสามารถที่จะควบคุมการใชสิทธิรายบุคคลไดอยางทั่วถึง

รูปที่ 51 ความทาทายหลักของภาครัฐในการใหความชวยเหลือ
ภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อตอบโจทยความทาทายตางๆ ทั้งดานการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงงานบริการ
ใหเปนไปอยางทั่วถึง และดานการยกระดับประสิทธิภาพงานบริการ
• ระดับที่ 1 การใหบริการผานชองทางกายภาพที่หนวยงานผูใหบริการ (Conventional Social Service) โดยประชาชน
ตองเดินทางไปที่ศูนยบริการของหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อคนหาขอมูลและขอรับความชวยเหลือ หากแตความชวยเหลือจาก
หนวยงานนั้นอยูในรูปแบบของเงินสด จึงทําใหยากตอการติดตามและตรวจสอบการใชสิทธิ
• ระดับที่ 2 การใหบริการสัง คมครบวงจร (One-Stop Social Service) โดยประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและความ
ชวยเหลือทุกประเภท ณ ศูนยบริการที่มีระบบออนไลนสนับสนุนหรือดวยตนเองผานชองทางออนไลน นอกจากนี้ประชาชน
สามารถรับเงินชวยเหลือแบบจายตรงเขาบัญชีธนาคาร ทําใหภาครัฐสามารถติดตามและควบคุมการจายเงินชวยเหลือได
บางสวน
• ระดั บ ที่ 3 การให บ ริ ก ารความช ว ยเหลื อ แบบบู รณาการในเชิ ง รุ ก (Integrated & Proactive Social Service) โดย
ภาครัฐมีการบูรณาการขอมูลประชาชนจากทุกหนวยงานทําใหสามารถกําหนดสิทธิ์รายบุคคลไดอยางถูกตองครบถวน (One
Citizen One Social Record) และสามารถใหบริการเชิงรุกเชน ลงทะเบียนผูรับสิทธิโดยอัตโนมัติหรือลงผานเจาหนาที่
ภาคสนามที่มีระบบ Mobile Registration สามารถไดรับความชวยเหลือโครงการตางๆ ผานบัตรในลักษณะบัตรเดบิตที่มกี าร
เชื่อมโยงขอมูลกับภาครัฐ ซึ่งทําใหสามารถเก็บและวิเคราะหขอมูลรายบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รูปที่ 52 ระดับการพัฒนาของการใหบริการความชวยเหลือ
ในระดับที่ 1 ขอมูลบุคคลถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบเอกสารตามหนวยงานโดยไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ จึงทํา
ใหการประเมินและการวิเคราะหเพื่อกําหนดสิทธิ์มีความยากลําบาก ประชาชนจึงตองเดินทางไปขอขอมูล ตรวจสอบการใชสิทธิ์ตางๆ และ
ลงทะเบียนดวยตนเองตามจุดใหบริการของแตละหนวยงาน เมื่อผานขั้นตอนการพิจารณาแลว ประชาชนตองเดินทางไปยังหนวยงานเพื่อรับ
เงินชวยเหลือดวยตนเอง และเนื่องจากภาครัฐใหเงินชวยเหลือในรูปแบบเงินสด ทําใหภาครัฐติดตามและควบคุมการใชจายของผูใชสิทธิ์ได
ยาก และอาจไมสามารถพิจารณาประสิทธิภาพของการใชสิทธิ์ไดอยางถองแท
ในระดับที่ 2 ขอมูลของบุคคลถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ภาครัฐจึงสามารถกําหนดสิทธิ์ของแตละบุคคลไดรวดเร็วยิ่งขึน้
อยางไรก็ตามยังไมมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ทําใหหนวยงานยังไมสามารถเห็นภาพที่สมบูรณของสิทธิ์ท่ีบุคคลพึงจะ
ไดรับ หากประชาชนตองการทราบสิทธิ์ที่ตนพึงไดรับ สามารถเลือกที่จะเดินทางไปติดตอหนวยงาน ณ ศูนยบริการจุดเดียว (One-Stop
Social Service) ผานชองทางกายภาพหรือชองทางออนไลน จากนั้นประชาชนสามารถรับเงินชวยเหลือจากการโอนเงินเขาบัญชีโดยตรง จึง
ไมจําเปนตองเดินทางไปรับสิทธิ์และใชสิทธิ์ที่หนวยงานผูใหบริการ ซึ่งวิธีการดังกลาวทําใหภาครัฐสามารถกําหนดสิทธิ์ใหสอดคล อ งกั บ
รายการชวยเหลือ และติดตามควบคุมการไหลเวียนของเงินชวยเหลือไดแมนยํายิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่ภาครัฐไดรับทราบและนําขอมูล
รายจายตางๆไปวิเคราะห ทําใหสามารถกําหนดทิศทางของการชวยเหลือโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ในระดั บ ที่ 3 มีการบูรณาการขอมูลอยางครบถ วนจากทุกหนวยงานภาครั ฐทํา ใหภ าครัฐสามารถเขา ถึง ขอมูล ความต อ งการ
รายบุคคล ซึ่งสงผลใหภาครัฐสามารถกําหนดสิทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับรายบุคคล และสามารถใหบริการทางสังคมไดในรูปแบบ
บูรณาการและเชิงรุก (Integrated and Proactive Social Service) เมื่อภาครัฐมีมุมมองของประชาชนรายบุคคลแลว (One Citizen One
Social Record) ภาครัฐสามารถแจงสิทธิ์ใหแกประชาชนไดในเชิงรุก เชน การติดตอผาน SMS หรือผานชองทางออนไลนที่บันทึกขอมูล
สวนตัว ในกรณีที่ประชาชนขาดการติดตอทางสังคม หรือไมมีความสามารถที่จะเขาถึงภาครัฐ ภาครัฐก็สามารถใหบริการเชิงรุกโดยมี
เจาหนาที่ภาคสนามเดินทางไปติดตอผูที่ตองการความชวยเหลือ โดยมีระบบลงทะเบียนและกรอกขอมูลโดยอัตโนมัติ จากนั้นประชาชนจะ
ไดรับบัตรในลักษณะบัตรเดบิตที่มีการเชื่อมโยงขอมูลกับภาครัฐเพื่อรับและใชสิทธิ์ตางๆ โดยไมตองคํานึงถึงการมีบัญชีธนาคารหรือการเก็บ
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เงินสด ในขณะเดียวกันภาครัฐจะไดรับประโยชนจากการติดตามและวิเคราะหขอมูลการใชจายรายบุคคล และสามารถควบคุมการใชจายได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่ประชาชนสามารถใชงานบัตรตามขอบเขตที่ภาครัฐกําหนดไว

รูปที่ 53 ระดับการพัฒนาของการใหความชวยเหลือในแตละขั้นตอนของการบริการ
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ
ให ค วามช ว ยเหลื อ ผา นระบบการใหบ ริ การสัง คมแบบบู ร ณาการในเชิ ง รุ ก และ Universal Debit Card ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมี
รายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการกําหนดสิทธิ์
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ • ฐานขอมูลประชาชนเพื่อใชในการกําหนดสิทธิ์ที่ภาครัฐควรใหชวยเหลือประชาชน โดย
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and
แยกขอมูลตามหนวยงาน
Proactive Social Service)
• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชนจากทุกหนวยงานภาครัฐที่เกีย่ วของ
• ระบบขอมูลประชาชนสามารถแบงกลุมบุคคล เพื่อวิเคราะหและกําหนดสิทธิ์ที่แตละ
กลุมบุคคลควรไดรับความชวยเหลือ
ตารางที่ 15 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ขั้นตอนการกําหนดสิทธิ์
ขั้นตอนการเขาถึงขอมูลและคุณสมบัติในการใชสิทธิ์
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ • ระบบสําหรับเจาหนาที่ภาครัฐใชในการตรวจสอบสิทธิต์ างๆ ที่ประชาชนพึงจะไดรับ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and
• ระบบแสดงขอมูลสิทธิ์ตาง ๆ ของประชาชนพึงจะไดรับ โดยสามารถแสดงขอมูลเปน
Proactive Social Service)
รายบุคคล
• ระบบมีการแจงเตือนประชาชนเปนรายบุคคลถึงสิทธิ์ที่พึงจะไดรับเชน การสง SMS ถึง
ผูประสบภัยน้ําทวมเพื่อใหไดรับขอมูลเรื่องเงินชวยเหลือ เปนตน
• ระบบอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ที่ตนเองพึงจะไดรับผาน
ชองทางออนไลน (Self-Eligibility Check)
ตารางที่ 16 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ขั้นตอนการเขาถึงขอมูลและคุณสมบัติในการใชสิทธิ์
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ขั้นตอนการลงทะเบียน
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ • ระบบสําหรับเจาหนาที่ภาครัฐใชในอํานวยความสะดวกแกประชาชนเพื่อลงทะเบียน
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and
รับสิทธิ์ทุกชนิด (One-stop Social Service Registration) และสามารถเชื่อมโยงกับ
Proactive Social Service)
ระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน
• ระบบลงทะเบียนกลางเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบและรับสิทธิทุกประเภทจาก
ทุกหนวยงานภาครัฐ (Integrated Registration System)
• ระบบกรอกขอมูลลงบนฟอรมลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสไดอยางอัตโนมัติ (Pre-fill
Registration Form)
• ระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนสิทธิ์แทนประชาชนโดยอัตโนมัติ (Automatic
Registration) เชน เมื่อประชาชนอายุถึง 60 ปประชาชนไดเงินชวยเหลือผูสู ง อายุ
ถึงแมไมไดมาลงทะเบียนสิทธิ์ไวลวงหนา
• เครื่องมือเคลื่อนที่ (Mobility Tools) สําหรับเจาหนาที่ภาคสนามเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนสําหรับตรวจสอบและลงทะเบียนรับสิทธิ์ เชน แอพพลิเคชั่น
ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์บน Smart Phone เปนตน
• ระบบอํานวยความสะดวกเพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได
ดวยตนเองผานชองทางออนไลน (Self-Service Registration)
ตารางที่ 17 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ขั้นตอนการลงทําเบียน
ขั้นตอนการรับสิทธิ์และใชสิทธิ์
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ • บัตรเดบิตรวม (Universal Debit Card) มีการเก็บขอมูลของผูถือบัตร เชน หมายเลข
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and
บัตรประชาชน ขอมูลสิทธิ์ตางๆของผูถือบัตรที่พึงจะไดรับ เปนตน
Proactive Social Service)
• บัตรเดบิตรวม (Universal Debit Card) สามารถใชตรวจสอบและบันทึกการใชสิทธิ์
ตางๆ ผานเครื่องอานบัตร โดยสามารถดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์ ณ หนวยงานที่
เกี่ยวของ
• บัตรเดบิตรวม (Universal Debit Card) สามารถใชตรวจสอบและบันทึกการใชสิทธิ์
ตางๆ ผานเครื่องอานบัตร โดยสามารถดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์ ณ ธนาคาร
• ระบบจั ด เก็ บ ข อ มู ล การทํ า ธุ ร กรรมทุ ก ประเภททํ า ธุ ร กรรมผ า นบั ต รเดบิ ต ร ว ม
(Universal Debit Card)
ตารางที่ 18 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ขั้นตอนการรับสิทธิ์และใชสิทธิ์
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ขั้นตอนการวัดผล / การตรวจสอบสิทธิ์
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ • ระบบบูรณาการและวิเคราะหขอมูลธุรกรรมตางๆ ของบัตร เดบิตรวม (Universal
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and
Debit Card) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจายเงินชวยเหลือของภาครัฐ, การใชสิทธิ์
Proactive Social Service)
ตาง ๆ ของประชาชน เพื่อนําขอมูลมาใชเพื่อสนับสนุนการจัดทํานโยบายดานการให
ความชวยเหลือของภาครัฐในอนาคต (Benefits Tracking & Evaluation)
ตารางที่ 19 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ขั้นตอนการวัดผล / ตรวจสอบสิทธิ์
ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการให
ความชวยเหลือโดยเฉลี่ยอยูที่ 62% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถ
และพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการ
ดังตอไปนี้
• โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส (Integrated Social Benefits) บูรณาการ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือภาครัฐจากหนวยงานตางๆ ใหมีขอมูลครบถวนเพียงพอสําหรับนํามากําหนดนโยบาย
การชวยเหลือใหตรงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพไมซ้ําซอน รวมถึงชวยใหประชาชนตระหนักถึงสิทธิ์ตางๆ ที่พึงจะไดรับ
และทําใหหนวยงานภาครัฐทราบถึงประสิทธิภาพของนโยบายการใหความชวยเหลือสามารถติดตามไดวาประชาชนนําเงิน
ชวยเหลือไปใชตรงตามวัตถุประสงคหรือไม
• โครงการระบบชําระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใชบัตร (Universal Benefits Card) พัฒนาระบบการให
เงินชวยเหลือภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (e-payment) เพื่อเพิ่มชองทางการขอรับเงินชวยเหลือใหกับประชาชนในการเลือกใช
โดยภาครัฐจะใชหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขอื่นใดของผูรับสิทธิ์เปนการระบุผูรับเงิน รวมถึงออกบัตรเดบิตใหแก
ประชาชนเพื่อเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการนําเงินสวัสดิการที่ไดรับไปใชจายตามวัตถุประสงคของรัฐบาล
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 54 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานดานการใหความชวยเหลือ

รูปที่ 55 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานดานการใหความชวยเหลือ
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การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจรเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานและผลักดันใหประชาชนเปนผู
ขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ปจจุบันประเทศไทยประสบความสําเร็จในการสงเสริมใหประชาชนมีงานทําโดยมีอัตราการวางงาน
ที่ต่ําถึง 0.6% 34 ซึ่งกอใหเกิดผลดีแกทั่วทั้งสังคม โดยเฉพาะการลดภาระคาใชจายในการเลี้ยงดูผูที่ตองพึงพาผูอื่นรวมถึงการเพิ่มกําลังซื้อประ
ชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยางไรก็ตามตลาดแรงงานของไทยยังมีความทาทายหลักทั้งในเชิงปริมาณ ซึ่งยังมีปญหาการขาดแรงงานคน
ไทยอยูอยางตอเนื่องและตองพึ่งพาแรงงานตางดาวมากขึ้นทุกป 35 และเชิงคุณภาพ ซึ่งแรงงานไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ มีผลิต
ภาพแรงงานเฉลี่ยตอชั่วโมงทํางานในระดับต่ํา 36 ทําใหภาครัฐยังคงตองมีหนาที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานเพื่อสงเสริมใหประชาชน
สามารถมีผลิตผลทั้งแงคุณภาพและปริมาณ
34

35

รูปที่ 56 ความทาทายดานแรงงานของประเทศไทยในปจจุบัน
เพื่อกาวขามอุปสรรคดานปริมาณและคุณภาพของแรงงานไทย จําเปนตองมีการรวมมือกันระหวางผูเกี่ยวของจํานวนมาก ซึ่งตาง
ลวนมีความตองการที่แตกตางกัน โดยทั่วไปผูเกี่ยวของทางตลาดแรงงาน สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม คือ ภาครัฐ ผูจางงาน สถานศึกษา
ผูทํางาน และผูสมัครงาน

34

อัตราการวางงาน, ฐานขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ | สถิติแรงงานรายเดือน, ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ, National Labour Information Center
รายงานรายปของ สํานักบริหารแรงงานตางดาว , Office of Foreign Workers Administration
36
The Conference Board Total Economy Database 1950-2013 | Eurostat European Commission Database Country List
35
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• ภาครัฐ ตองการที่จะมีขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการจัดทํามาตรการและ
นโยบายภาครัฐ เชน ทุนการศึกษา การฝกอบรม เปนตน
• ผูจางงาน ตองการผูส มัครงานที่มคี ุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทํางาน
• สถานศึกษา ตองการเขาใจความตองการเชิงทักษะของตลาดแรงงานเพื่อสามารถจัดการฝกอบรมทักษะภายใตความตองการ
ของตลาด
• ผูทํางาน ตองการไดรับคําปรึกษาเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และตองการไดรับการฝกอบรมทักษะ เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันและผลิตภาพ
• ผูสมัครงาน ตองการที่จะเขาถึงขอมูลการจัดหางานภายในแหลงเดียว โดยมีการจับคูงานที่ตรงตามคุณสมบัติและทักษะของ
ผูสมัครงาน และตองการทราบถึงความตองการดานทักษะของแรงงานเพื่อเขารับการฝกอบรมไดถูกตอง

รูปที่ 57 การวิเคราะหความตองการของผูเกี่ยวของกับตลาดแรงงาน
ทั้งนี้ภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อตอบโจทยความทาทายตางๆ และใหผูเกี่ยวของในตลาดแรงงาน ทั้งในภาคประชาชน
ภาคธุรกิจ และภาครัฐ สามารถรวมมือกันเพื่อพัฒนาตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้สามารถแบงระดับการพัฒนาดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้
• ระดับที่ 1 การบริการจัดหางานทางกายภาพ (Job Center) โดยศูนยจัดหางานจะชวยจับคูนายจางและผูหางาน ให
คําปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพการงาน จัดอบรมทักษะ และบริหารจัดการสวัสดิการแรงงาน อยางไรก็ตาม กระบวนการทํางานยัง
พึ่งพาการใชเอกสารเปนหลักและผูใชบริการตองเดินทางมาติดตอดวยตนเอง
• ระดับที่ 2 การบริหารแรงงานผานชองทางออนไลน (Online Labour Services) โดยยกระดับการใหบริการดานแรงงานสู
ชองทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหการจัดหางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีตัวเลือกในการพัฒนาทักษะที่หลากหลายผาน e-learning
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และสามารถลงทะเบีย นรับ สิท ธิ ป ระโยชน ดา นแรงงานผา นช อ งทางออนไลน ไ ด แต ยั ง ไม ส ามารถบู ร ณาการขอ มูลและ
ผูเกี่ยวของกับตลาดแรงงานได
• ระดั บ ที่ 3 การบู ร ณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labour Market) จากการบู ร ณาการ
ฐานขอมูลตลาดแรงงานและสรางความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งหมดไว ณ จุด โดยนําการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง (Data
Analytics) ในการจับคูหางาน การใหคําปรึกษาดานอาชีพ การฝกอบรมและพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตการงาน และการปรับ
สมดุลตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปที่ 58 ระดับการพัฒนาของการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
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ในระดับที่ 1 ผูหางานและผูจางงานจําเปนตองติดตอศูนยใหบริการผานชองทางกายภาพ ทําใหตองเดินทางไปติดตอดวยตนเอง ซึ่ง
ใชเวลานานและเปนภาระที่หนักสําหรับการทํางานทั้งสองฝาย การไดรับขอมูลทั้งความรูสาํ หรับพัฒนาฝมือแรงานและตําแหนงวางงาน มี
จํากัดเฉพาะงานในทองถิ่นเนื่องจากวิธีการบันทึกขอมูลอยูในรูปแบบเอกสาร

รูปที่ 59 ศูนยบริการจัดหางานทางกายภาพของตลาดแรงงาน
ในระดับที่ 2 ชองทางอิเล็กทรอนิกสจะชวยอํานวยความสะดวกในการจัดหางาน การฝกอบรมพัฒนาฝมือ และการ
คุมครองแรงงาน ผูสมัครงานสามารถที่จะคนหาตําแหนงวางงานไดผา นชองทางอิเล็กทรอนิกส ขณะเดียวกันผูจางงานก็สามารถสงขอมูล
ตําแหนงงานวางผานระบบเชนเดียวกัน อีกทั้งผูสมัครงานยังสามารถพัฒนาฝมือไดผานระบบ e-learning และยังสามารถคนหาสวัสดิการที่
พึงจะไดรับผานชองทางเดียวกัน ซึ่งในระยะนี้ แตละหนวยงานไดมกี ารพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการทํางานของแตละหนวยงาน แต
ยังขาดการบูรณาการระหวางทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

รูปที่ 60 การบริการแรงงานผานชองทางออนไลนของตลาดแรงงาน
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ในระดับที่ 3 ภาครัฐจะผูกระตุนใหเกิดการจัดการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการของทุกภาค
สวน เชน การจัดหางาน การใหคําปรึกษา การพัฒนาทักษะความรู การเก็บขอมูลแรงงาน ทั้งหมด ณ จุดเดียว ซึ่งการบูรณาการขอมูลขาม
หนวยงานและสถาบันที่เกี่ยวของกัน สามารถชวยใหภาครัฐเขาใจถึงกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแรงงานไดมากขึ้นจากมุมมองเดียว
ตลอดจนภาครัฐสามารถที่จะดูแลแรงงานในระดับรายบุคคลไดตลอดชวยชีวิตการทํางาน โดยสามารถทําการสงเสริมความรูและทักษะที่
ตองการเพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตในอนาคตตอไป

รูปที่ 61 การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลดานการ
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานผานระบบบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลที่จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการจัดหางาน
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual
Labour Market)

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบบูรณาการขอมูลจัดหางาน จากหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อใหผูสมัครงานสามารถคนหาตําแหนงวางงานที่มีอยูทั้งหมดไดผานชองทางเดียว
(Integrated Online Job Listing and Application)
• ระบบจั ด เก็ บ ข อ มู ล และคุ ณสมบั ติผู ห างานรายบุ ค คล เช น ข อ มู ล พื้ น ฐาน ประวั ติ
การศึ ก ษา ประสบการณ ทํ า งาน และทั ก ษะอื่ น ๆ เป น ต น (Applicant Profile
Management)
• ระบบสามารถคนหาและติดตอผูหางานที่มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสมกับตําแหนง
งานที่ผูประกอบการเปดรับสมัครผานชองทางออนไลน (Online Recruitment for
Employers)
• ระบบวิเคราะหคุณสมบัตแิ ละทักษะของผูหางาน เพื่อระบุตําแหนงงานวางใหเหมาะสม
ตรงกับคุณสมบัติของผูหางาน (Data Analytics for Job Matching)
ตารางที่ 20 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ขั้นตอนการจัดหางาน

ขั้นตอนการพัฒนาฝมือแรงงาน
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual
Labour Market)

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบบริ ก ารข อ มู ล หลั ก สู ต รและการอบรมการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานผ า นช อ งทาง
ออนไลน เพื่ อ ให ผู ห างานและผู มี ง านทํ า สามารถพั ฒ นาทั ก ษะได ด ว ยตนเอง (eLearning)
• ระบบออกประกาศนี ย บั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การอบรมผ า นช อ งทางออนไลน (Online
Certification System)
• ระบบวิเคราะหคุณสมบัติผูหางานรายบุคคล และสามารถระบุทักษะที่ผูหางานควร
พัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน (Skill Gap Analysis and Recommendation)
• ระบบแนะนําหลักสูตรการอบรมแกผูหางานเพื่อเพิ่มทักษะใหกับผูหางาน
• ระบบที่อัพเดทคุณสมบัติและทักษะของผูหางานโดยอัตโนมัติ เมื่อสําเร็จการฝกอบรม
ผานระบบ e-Learning
• การบริการใหคําปรึกษาและขอแนะนําดานการหางานและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํ า งานจากผู เ ชี่ ย วชาญของหน ว ยงานผ า นช อ งทางออนไลน (Online Career
Counseling)
ตารางที่ 21 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ขั้นตอนการพัฒนาฝมือแรงงาน
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ขั้นตอนการคุมครองสิทธิแรงงาน
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual
Labour Market)

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบริการที่สามารถรองเรียนเพือ่ ใหไดรับการคุมครองสิทธิ์แรงงานผานชองทาง
ออนไลน (Online Labor Protection Request)
• ระบบบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเพื่อใหไดรับการคุมครองสิทธิ์แรงงานแบบครบวงจร
ตั้งแตเริ่มการบันทึกเรื่องรองเรียนจนถึงการแกปญหา (Case Management)
• การบริ ก ารลงทะเบี ย นใช สิ ท ธิ์ ส วั ส ดิ ก ารแรงงานผ า นช อ งทางออนไลน (Online
Benefits Registration)
• ระบบสามารถแสดงความคืบหนาของเรื่องรองเรียนและการไดรับการคุมครองสิทธิ์
แรงงานผานชองทางออนไลน (Online Status Tracking)
• ระบบแจงเตือนผูลงทะเบียนคนวางงานเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานที่ผูวางงาน
พึงจะไดรับในเชิงรุก เชน ขอมูลเงินทดแทนที่พึงจะไดเมื่อมาลงทะเบียนผูวางงาน
(Proactive Engagement)
• ระบบการชวยเหลือแรงงานแบบบูรณาการ สามารถเชื่อมโยงขอมูลสวัสดิการแรงงาน
และสิ ท ธิ์ ต า งๆ เพื่ อ ภาครั ฐ สามารถให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น หรื อ ให ค วาม
ชวยเหลืออื่นๆ แกแรงงานในเชิงรุก เชน การใหบริการจัดหางานเมื่อถูกเลิกจาง หรือ
สิ้นสุดสัญญาจาง เปนตน
• ระบบสามารถอํานวยการบริการออนไลนประกันสังคมไดครบวงจร โดยเชื่อมโยงสิทธิ
ประกันสังคมแกผูใชบริการ และ บริหารการแลกเปลี่ยนทางการเงินอยางอัตโนมัติ
(Automatic Welfare Assistance)
ตารางที่ 22 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ขั้นตอนการคุมครองสิทธิแรงงาน

ขั้นตอนการวางแผนแรงงาน
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual
Labour Market)

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบบูรณาการและวิเคราะหขอมูลความตองการแรงงานจากหนวยงานตางๆ เพื่อ
ระบุ แ ละคาดการณ ค วามต อ งการของตลาดแรงงานในป จ จุ บั น และในอนาคต
(Workforce Planning)
• ระบบวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงานและปริมาณแรงงานเพื่อนําผลวิเคราะห
มาสนับสนุนการจัดทํามาตรการและนโยบายภาครัฐที่เหมาะสม อาทิ การวางแผนการ
อบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาที่ตรงกับความตองการตลาด เปนตน
(Labor Demand and Supply Analysis)
ตารางที่ 23 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ขั้นตอนการวางแผนแรงงาน
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ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวาปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจทิ ัลดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานโดยเฉลี่ยอยู ที่ 69% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพั ฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปด ชอ งว า งขี ด
ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2
โครงการดังตอไปนี้
•

ระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (Labour Market Intelligence Centre) ระบบบูรณาการและ
วิเคราะหขอมูลสถานการณอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานปจจุบันรวมถึงแนวโนมในอนาคต เพื่อนําผลการวิเคราะหมา
สนับสนุนการจัดทํามาตรการและนโยบายภาครัฐ รวมถึงการวางแผนการอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาตางๆ
• ศูนยรวมตลาดแรงงานออนไลน (Integrated Virtual Labour Market) ระบบศูนยรวมขอมูลและการใหบริการดานแรงงาน
โดยการใชระบบวิเคราะหเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพตลาดแรงงานโดยรวม เชน การวิเคราะหจับคูผูวางงานกับตําแหนงงานที่เหมาะสม
ระบบแนะนําหลักสูตรและการฝกอบรมทักษะที่เหมาะสมกับผูวางงานพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตนเอง และการใหขอมูลสิทธิ์และ
สวัสดิการตางๆ ที่ภาครัฐมี
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 62 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

รูปที่ 63 แผนการดําเนินการโครงการดานการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
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บทที่ 8 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจครอบคลุม 6 มาตรการ ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร การทองเที่ยว การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ ภาษีและรายได

การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตรเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยภาคการเกษตรมีสัดสวนตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP) ถึง 12% และการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลคากวา 1.3 ลานลานบาท (คิดเปน 17%
ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 37) ยิ่งไปกวานี้ประเทศไทยยังมีผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรกวา 16 ลานคน (คิดเปน 40% ของการจาง
งานทั้งหมดในประเทศ 38) แตอยางไรก็ตามปจจุบันยังมีจํานวนเกษตรกรที่ยากจนและเสี่ยงจะจนกวา 2.1 ลานครัวเรือน (คิดเปน 36% ของ
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 39) จึงเปนประเด็นปญหาสําคัญที่ภาครัฐตองรีบแกไขอยางเรงดวนเพื่อชวยเพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร
36

37

38

รูปที่ 64 ความสําคัญของภาคการเกษตรในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ในดานของการเพิ่มรายไดเกษตรกรนับเปนโจทยที่ทาทายเรื่องหนึ่งสําหรับรัฐบาล เนื่องจากมีอุปสรรคทั้งในมิติการสรางรายได และ
ในมิติการลดรายจายและการบริหารจัดการความเสี่ยง

37

ธนาคารโลก (World Bank) และ สถิติการสงออกกระทรวงพาณิชยป 2557
ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ 2554
39
สถิติเกษตรกรยากจนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรป 2555
38
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เมื่อพิจารณามิติดานรายได เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูก โดยมีเกษตรกรกวา 1.4 ลานครัวเรือน หรือ
เกษตรกรกวา 39% ที่มีเนื้อที่เพาะปลูกต่ํากวา 10 ไร อีกทั้งเกษตรกรไทยยังมีผลผลิตตอไรต่ํา 40 เนื่องจากมีการปลูกพืชที่ไมเหมาะสมกับพืน้ ที่
และขาดความรูที่เพียงพอในการทําการเกษตร ทําใหมีผลผลิตตอไรนอยกวาประเทศคูแขง เชน การผลิตขาวเปลือกไทยมีผลผลิตตอไรนอย
กวาเวียดนามเกือบเทาตัว 41 นอกจากนี้ ราคาผลผลิตทางการเกษตรยังมีความไมแนนอนและแปรผันอยูตลอดเวลา โดยตลอดระยะเวลา 10
ปที่ผานมา มีการผันผวนกวา 3 เทาตัว สงผลใหเกษตรกรมีรายไดที่ไมคงที่ 42
39

40

41

รูปที่ 65 ขอมูลเชิงสถิติดานรายไดของเกษตรการ
ในมิ ติ ด า นรายจา ย เกษตรกรประสบกั บ ป ญหาต น ทุ นการผลิต ที่ เพิ่ ม ขึ้ นอย า งตอ เนื่ อ งในอั ตราที่ สู ง ขึ้ น อาทิ ต น ทุ น การผลิต
ขาวเปลือกเฉลี่ยทั้งประเทศมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม 4.2% ตอป 43 ทําใหเกษตรกรยังตองพึ่งพาการกูหนี้นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง
กวาอัตราดอกเบี้ยทั่วไป โดยพบวา กวา 39% ของหนี้สินของชาวนาเปนหนี้นอกระบบ 44 นอกจากนี้ภาคการเกษตรยังมีความเสี่ยงอื่นๆที่อยู
นอกเหนือการควบคุมหลายปจจัย จากสถิติป 2553 พบวา 10% ของมูลคาขาวทั้งประเทศไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตางๆ คิดเปน
ตัวเลขความเสียหายรวมถึงกวา 38,907 ลานบาท 45
42

43

44

40

สํานักงานสถิติแหงชาติป 2551
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติป 2556
42
U.S Department of Agriculture (USDA) ป 2547–2557
43
รายงานขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
44
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
45
บทสรุปรายงานความเสียหายและการใหความชวยเหลือเกษตรกรป 2553 ฝายประสานการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภับธรรมชาติ กรมสงเสริมการเกษตร
41
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รูปที่ 66 ขอมูลเชิงสถิติดานรายจายของเกษตรกร
รัฐบาลสามารถนําขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเขามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรตลอดทั้งวงจร โดยมุงเนนการให
ขอมูลเชิงคุณภาพที่ชวยประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร และการอํานวยความสะดวกเกษตรกรในการติดตอกับผูเกี่ยวของตางๆ ตลอด
วงจรการดําเนินงาน ตั้งแตการวางแผน การรวบรวมปจจัยการผลิต การปลูกและดูแลรักษา การรับมือกับภัยตางๆ จนถึงการเก็บเกี่ยวและ
ขายผลผลิต
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รูปที่ 67 การนําขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเขามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรตลอดวงจร
จากการศึกษาพบวา ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการยกระดับประสิทธิภาพในภาคการเกษตรตลอดทั้งวงจร โดย
สามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้
• ระดับที่ 1 การเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farmer) โดยเกษตรกรเปนผูตัดสินใจทุกอยางจากประสบการณที่ตนเองมี
ตั้งแตการเลือกพืชที่จะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิต และจะเดินทางมาติดตอหนวยงานภาครัฐตอเมื่อมีปญหา
• ระดับที่ 2 การเกษตรดวยการประยุกตใชขอมูลทั่วไป (Information-led Farmer) โดยเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูล
ตางๆ ในแตละขั้นตอนการผลิต แตมีขอจํากัดคือเกษตรกรตองนําขอมูลมาประยุกตใชดวยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
• ระดับที่ 3 การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ (Connected Farmer with Real Time Analytics)
โดยภาครัฐมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับนํามาวิเคราะห เพื่อใหขอมูลและงานบริการที่ตรงกับ
ความตองการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกตลอดเวลา ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
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รูปที่ 68 ระดับการพัฒนาของการนําเทคโนโลยีมาใชเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร
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ในระดับที่ 1 ภาครัฐไมมีชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน สายดวน หรือเว็บไซตเพื่อใหขอมูลดานการเกษตรแกเกษตรกร ทําให
เกษตรกรตองตัดสินใจทุกอยางในทุกขั้นตอนการดําเนินงานโดยอาศัยจากประสบการณที่ตนเองมี ถาหากเกษตรกรตองการขอมูลใดๆ หรือ
ประสบปญหาจะตองเดินทางไปขอขอมูลดวยตนเองตามหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยตัวเอง สงผลใหผลผลิตที่ไดขาด
มาตรฐานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

รูปที่ 69 การทําการเกษตรแบบดัง้ เดิม
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ในระดับที่ 2 เกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลทั่วไปผานชองทางบริการตางๆของภาครัฐ เชน ชองทางกายภาพ สายดวน และเว็บไซต
แตตองนําขอมูลที่ไดมาประยุกตใชดวยตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ดังนั้นการนําขอมูลมาใชจึงมีขอจํากัดโดยขึ้นอยูกับพื้น
ฐานความรูและความสามารถของเกษตรกร และเนื่องจากตองใชเวลาเพื่อที่จะเขาถึงและประมวลขอมูล จึงทําใหขอมูลที่ไดมาไมเปนปจจุบัน
และทันตอเหตุการณเทาที่ควร

รูปที่ 70 การเกษตรดวยการประยุกตใชขอมูลทั่วไป
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ในระดับที่ 3 เนื่องจากมีการภาครัฐมีขอมูลรายบุคคลของเกษตรกรแตละคน จึงสามารถใหขอมูลงานบริการ และใหความชวยเหลือ
แกเกษตรกรแบบรายบุคคลผานการบูรณาการขอมูลและระบบวิเคราะหขอมูล โดยภาครัฐเปนผูใหขอมูลผานชองทางสวนตัวของเกษตรกรแต
ละรายในเชิงรุก เชน ผานขอความทางโทรศัพท ทําใหเกษตรกรมีขอมูลที่ทันสมัยสําหรับการตัดสินใจ สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผลผลิต
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

รูปที่ 71 การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลดาน
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะนําไป
จัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการวางแผน
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผานการบูรณาการ

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบเก็บสถิติขอมูลยอนหลังผานชองทางออนไลนโดยแยกขอมูลตามพื้นที่ เชน ขอมูล
ผลผลิตตอไร ขอมูลราคาขาย และขอมูลตนทุนการผลิตของพืชแตละชนิด (Areabased Agricultural Statistics)
• ระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อระบุความตองการของผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแตตนน้ําถึง
ปลายน้ํ า (End-to-end Value Chain Planning) เช น การคํ า นวณปริ ม าณความ
ตองการออยสดจากการวิเคราะหความตอ งการ น้ําตาล กากน้ําตาล กากออย เอ
ทานอล และผลิตภัณฑออยอื่น ๆ ของตลาด เปนตน
• ระบบวิ เ คราะห ข อ มู ล ของเกษตรกรเพื่ อ ระบุ ป ระเภทเกษตรกรรมที่ เ หมาะสมต อ
เกษตรกรเป น รายบุ ค คล และเพื่ อ ให ผ ลผลิ ต ตรงกั บ ความต อ งการของตลาด
(Personalized Advice on Agricultural Zoning)
• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดง
ขอมูลเกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได หนี้สิน
ตนทุน เปนตน
• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพื่อให
สามารถสงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer)
• ระบบเก็ บ ข อ มู ล สภาพแวดล อ มการผลิ ต จากอุ ป กรณ เ ซ็ น เซอร แ ละอุ ป กรณ โ ดรน
(Drone) เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมูลระดับน้ํา ภาพถายทางอากาศ
เปนตน เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา
ตารางที่ 24 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ขั้นตอนการวางแผน
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ขั้นตอนการรวบรวมปจจัยการผลิต
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผานการบูรณาการ

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบฐานขอมูลเพื่อใหขอมูลแกผูผลิตวัต ถุดิบการเกษตรผานช องทางออนไลน 46 เชน
ขอมูลราคาปจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ เพื่อนํามาเปรียบเทียบราคา เปนตน
• ระบบบูรณาการขอมูลสามารถวิเคราะหความตองการปจจัยการผลิตในแตละพื้นที่ เพื่อเปน
ขอมูลใหแกเกษตรกรในการบริหารจัดการ เชน เกษตรกรสามารถรวมกันซื้อวัตถุดิบใน
เพื่อใหไดราคาที่ถูกลง เปนตน
• ระบบวิเคราะหขอมูลสําหรับเกษตรกร เชน วิเคราะหคุณภาพของดิน วิเคราะหพันธุพืชที่
ควรปลูกในพื้นที่ เพื่อคํานวณชนิดและปริมาณของปจจัยการผลิตที่เกษตรกรแตละรายตอง
จัดเตรียม
• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดงขอมูล
เกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได หนี้สิน ตนทุน เปน
ตน
• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพื่อใหสามารถ
สงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer)
• ระบบเก็บขอมูลสภาพแวดลอมการผลิตจากอุปกรณเซ็นเซอรและอุปกรณโดรน (Drone)
เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมูลระดับน้ํา ภาพถายทางอากาศ เปนตน เพื่อ
นํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา
ตารางที่ 25 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ขั้นตอนการรวบรวมปจจัยการผลิต
ขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษา
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผานการบูรณาการ
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบใหความรูเกษตรกรผานชองทางออนไลนเพื่อนํามาใชเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เชน
ความรูการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ เปนตน
• ระบบวิเคราะหขอมูลและใหคําแนะนําแกเกษตรกรเปนรายวัน เชน ปริมาณน้ําและปุยที่ควร
จะใชภายใตสภาพอากาศของวันนั้น ๆ ,เคล็ดลับการดูแลรักษาในแตละชวงเวลา เปนตน
• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดงขอมูล
เกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได หนี้สิน ตนทุน เปน
ตน
• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพื่อใหสามารถ
สงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer)
• ระบบเก็บขอมูลสภาพแวดลอมการผลิตจากอุปกรณเซ็นเซอรและอุปกรณโดรน (Drone)
เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมูลระดับน้ํา ภาพถายทางอากาศ เปนตน เพื่อ
นํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา

ตารางที่ 26 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ขั้นตอนการดูแลรักษา
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ชองทางออนไลน รวมถึง เว็บไซต อีเมล และ แอพพลิเคชั่นมือถือ
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ขั้นตอนการรับมือกับภัยธรรมชาติ
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผานการบูรณาการ

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบบูรณาการและใหขอมูลการจัดการภัยธรรมชาติโดยสามารถคาดการณลวงหนา
ผานชองทางออนไลน (Predictive Disaster Data Integration)
• ระบบแจงเตือนภัยธรรมชาติทั้งภัยที่กําลังเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการรับมือ
ภัยธรรมชาติใหแกเกษตรกรเปนรายบุคคล
• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดง
ขอมูลเกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได หนี้สิน
ตนทุน เปนตน
• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพื่อให
สามารถสงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer)
• ระบบเก็บขอมูลสภาพแวดลอมการผลิตจากอุปกรณเซ็นเซอรและอุปกรณโดรน
(Drone) เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมูลระดับน้ํา ภาพถายทางอากาศ
เปนตน เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา
ตารางที่ 27 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ขั้นตอนการรับมือกับภัยธรรมชาติ

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขาย
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผานการบูรณาการ

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบฐานขอมูลแสดงราคาซื้อขายผลผลิตแบบตอบสนองทันที (Real time) โดยเก็บ
ขอมูลจากผูร ับซื้อผลผลิตทั้งหมดในประเทศ
• ระบบใหคําแนะนําการขายผลผลิตแกเกษตรกรเปนรายบุคคล
• ระบบรวบรวมขอมูลผลผลิตในระดับพื้นที่ เชน ขอมูลการเก็บเกี่ยวของพื้นที่เกษตร
ขางเคียง เพื่อใหขอมูลแกเกษตรกรบริการจัดการในการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ
• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดง
ขอมูลเกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได หนี้สิน
ตนทุน เปนตน
• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพื่อให
สามารถสงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer)
• ระบบเก็ บ ข อ มู ล สภาพแวดล อ มการผลิ ต จากอุ ป กรณ เ ซ็ น เซอร แ ละอุ ป กรณ โ ดรน
(Drone) เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมูลระดับน้ํา ภาพถายทางอากาศ
เปนตน เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา
ตารางที่ 28 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขาย

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาคการเกษตรโดยเฉลี่ยอยูที่ 67% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีด
ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2
โครงการดังตอไปนี้
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• ระบบบูรณการและวิเคราะหขอมูลดานการเกษตร (Agricultural Intelligence Centre) มีการบูรณาการขอมูลดาน
การเกษตรจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลความตองการของสินคาเกษตรในปจจุบัน ขอมูลราคาสินคาเกษตร ขอมูลอัตราการ
ผลิต รวมถึงระบบวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ เชน การทําเกษตรโซนนิ่ง
• ระบบใหคําแนะนําเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก (Connected Farmer) ระบบวิเคราะหและใหคําแนะนําที่เหมาะสมตรง
กั บ ความต องการของเกษตรกรรายบุค คลในเชิง รุก ผานชอ งทางสวนตัว เช น แนวทางและวิธี การปลูก ที่มีประสิทธิภาพ
ขอแนะนําของสภาพอากาศแตละวัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 72 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร

รูปที่ 73 แผนการดําเนินการโครงการดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร
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การทองเที่ยว

ภาคการทองเที่ยวเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ที่สามารถสรางรายไดใหใหแกประเทศเปนจํานวนมาก โดยในปพ.ศ.
2557 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวทั้งหมดประมาณ 2.2 ลานลานบาท หรือคิดเปน 18.5% ของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของ
ประเทศไทย (11.9 ลานลานบาท 47) อีกทั้งมีอัตราการเติบโตของรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดย 5 ปที่ผานมามีอัตราการเติบโตสะสม
เฉลี่ย 12% ตอป 48
46

47

รูปที่ 74 ความสําคัญของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย
ทั้งนี้พฤติกรรมนักทองเที่ยวกําลังเปลี่ยนไปโดยมีการนําเทคโนโลยีมาใชตลอดชวงประสบการณการทองเที่ยว คือเปลี่ยนจากการ
คนหาขอมูลในรูปแบบเอกสาร และการแบงปนขอมูลโดยตรงจากการพูดคุยกับผูมีประสบการณ สูการคนหาขอมูลและแบงปนประสบการณ
ผานเทคโนโลยี ดังนั้นภาครัฐจึงควรใหความสําคัญกับการยกระดับประสบการณเชิงดิจิทัลของนักทองเที่ยว (ดังแสดงในรูปที่ 75)

47
48

ฐานขอมูลและสถิติ กรมการทองเที่ยว , กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
Accenture Analysis | ฐานขอมูลและสถิติ กรมการทองเที่ยว , กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
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รูปที่ 75 สถิติการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักทองเที่ยวโดยการใชดิจทิ ัลเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสามารถพัฒนางานบริการดานการทองเที่ยวใหไปสูระบบบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจรได โดยสามารถแบง
การพัฒนาออกไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
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• ระดับที่ 1 การบริการดานการทองเที่ยวแบบดั้งเดิม (Traditional Tourism) นักทองเที่ยวตองเดินทางไปติดตอภาครัฐเพื่อ
รับบริการดานการทองเที่ยวดวยตนเอง โดยที่งานบริการมีความซับซอน ใชเอกสารจํานวนมาก และใชเวลามาก
• ระดับที่ 2 การบริการดานการทองเที่ยวผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Information-led Tourism) นักทองเที่ยวสามารถ
เขาถึงงานบริการภาครัฐหลากหลายหนวยงานไดดวยตนเองผานชองทางออนไลน โดยนักทองเที่ยวสามารถคนหาขอมูลเพื่อ
การวางแผนทองเที่ยว และขออนุมัติอนุญาตผานชองทางออนไลน
• ระดับที่ 3 ระบบบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร (Digital Tourism) นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงงานบริการ
ภาครัฐทั้งหมดได ณ จุดเดียวผานชองทางออนไลน ทั้งดานขอมูลเพื่อการวางแผนทองเที่ยว และดานการขออนุมัติอนุญาตผาน
ชองทางออนไลน

รูปที่ 76 ระดับการพัฒนาของการบริการดานการทองเที่ยว
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ในระดับที่ 1 นักทองเที่ยวมีการวางแผนและเดินทางโดยใชเทคโนโลยีท่ีจํากัด เนื่องจากชองทางการใหขอมูลทองเที่ยวยังมีจํากัด
ทําใหลักษณะการรับบริการสวนใหญ เปนการเดินทางไปเพื่อติดตอขอขอมูลหรือรองเรียนโดยตรงผานชองทางกายภาพ จึงสงผลใหตองใช
เวลานานและใชเอกสารจํานวนมากในการขอรับบริการ ซึ่งสวนทางกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวในปจจุบันที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น

รูปที่ 77 บริการดานการทองเที่ยวแบบดั้งเดิม
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ในระดับที่ 2 นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของชองทางการใหขอมูล เชน ผานชองทาง
กายภาพ ผานทางโทรศัพท และผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เปนตน นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรขอมูลทองเที่ยวผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มากขึ้น เชน การแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส หรือการรีวิวประสบการณการทองเที่ยว ทําใหการเขาถึงขอมูลจากชองทาง
ออนไลนมีความสะดวกมากขึ้น

รูปที่ 78 บริการดานการทองเที่ยวผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
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ในระดับที่ 3 ภาครัฐสามารถยกระดับประสบการณของนักทองเที่ยว โดยการใหขอมูลเชิงรุกตลอดชวงประสบการณการทองเที่ยว
แบบครบวงจร เชน การทําการตลาดผานสื่อดิจิทัลตางๆ เพื่อเขาถึงนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย การจัดแผนการทองเที่ยวเฉพาะเจาะจง
รายบุคคลใหแกนักทองเที่ยวตามความสนใจ การใชระบบบอกเสนทางและแนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่ใกลเคียงได และการเตือนภัยหาก
นักทองเที่ยวอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงการใหบริการธุรกรรมผานชองทางออนไลน เชน การชําระเงินและขอวีซาผานชองทางออนไลน

รูปที่ 79 ระบบบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร
จากผลการประเมินและวิเคราะหในเชิงลึกของภาคการทองเที่ยว ภายใตโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการทองเที่ยว
ใหมีการพัฒนาระบบบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะ
นําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการพิจารณาและวางแผน
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 ระบบบูรณาการดานการ
ทองเที่ยวแบบครบวงจร

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• มีระบบใหขอมูลการทองเที่ยวที่มขี อมูลครบวงจร ณ จุดเดียว (Tourist Information
Portal)
• ระบบสามารถสรางและแนะนําแผนการทองเที่ยว ที่พัก และการเดินทางโดยการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ความสนใจของนั ก ท อ งเที่ ย วและฐานข อ มู ล การท อ งเที่ ย วอื่ น ๆที่
เกี่ยวของเชน โปรไฟลนักทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว ฯลฯ (Trip Planner)
• มีระบบการตลาดผานสื่อดิจิทัลเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวโดยแนะนําการทองเที่ยวอยาง
สอดคลองกับความตองการรายบุคคล (Digital Marketing through Segments of
One)
• มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อแบงกลุมนักทองเที่ยว เชน ขอมูลสวนบุคคล ความสนใจของ
นักทองเที่ยว งบการทองเที่ยวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile)
• มีการบูรณาการขอมูลการทองเที่ยวจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
ข อ มู ล ที่ พั ก ข อ มู ล ร านอาหาร ข อ มู ล การเดิน ทาง ข อ มู ล พื้ นที่ เสี่ยงภัย ฯลฯ (Data
Integration)
ตารางที่ 29 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการทองเที่ยว ขั้นตอนการพิจารณาและวางแผน

ขั้นตอนการเตรียมการและจัดซื้อ
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 ระบบบูรณาการดานการ
ทองเที่ยวแบบครบวงจร

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• มีระบบใหขอมูลการทองเที่ยวที่มีขอมูลครบวงจร ณ จุดเดียว (Tourist Information
Portal)
• ระบบสามารถสรางและแนะนําแผนการทองเที่ยว ที่พัก และการเดินทางโดยการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ความสนใจของนั ก ท อ งเที่ ย วและฐานข อ มู ล การท อ งเที่ ย วอื่ น ๆที่
เกี่ยวของเชน โปรไฟลนักทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว ฯลฯ (Trip Planner)
• มีระบบการตลาดผานสื่อดิจิทัลเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวโดยแนะนําการทองเที่ยวอยาง
สอดคลองกับความตองการรายบุคคล (Digital Marketing through Segments of
One)
• มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อแบงกลุมนักทองเที่ยว เชน ขอมูลสวนบุคคล ความสนใจของ
นักทองเที่ยว งบการทองเที่ยวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile)
• มีการบูรณาการขอมูลการทองเที่ยวจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
ข อ มู ล ที่ พั ก ข อ มู ล ร านอาหาร ข อ มู ล การเดิน ทาง ข อ มู ล พื้ นที่ เสี่ยงภัย ฯลฯ (Data
Integration)
ตารางที่ 30 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการทองเที่ยว ขั้นตอนการเตรียมการและจัดซื้อ
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ขั้นตอนการทองเที่ยวและประเมินผล
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 ระบบบูรณาการดานการ
ทองเที่ยวแบบครบวงจร

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• มีระบบนําทางไปยังสถานที่ตางๆ ตามแผนการเดินทาง โดยแสดงขอมูลวิธีการเดินทาง
ในรูปแบบตางๆ เชน เดิน หรือ ขนสงสาธารณะ (Interactive Map)
• ระบบสามารถอา นชื่ อ ที่ พัก สถานที่ หรื อ กิ จ กรรมตามแผนการเดินทางดวยเสียง
ภาษาไทยได (Smart Audio)
• มีระบบแจงเตือนลวงหนาเพื่อแนะนําสถานที่และกิจกรรมระหวางเดินทางที่ตรงกับ
ความสนใจของนักทองเที่ยวรายบุคคล (Personalized Push Notification)
• มีระบบรองเรียนเหตุรายกับตํารวจทองเที่ยวไดผานชองทางออนไลนและเตือนภัยหาก
นักทองเที่ยวอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือบริเวณใกลเคียง (Live Chat with Tourist Call
Center)
• มีระบบรับขอเสนอแนะที่นักทองเที่ยวสามารถใหคะแนนและแบงปนประสบการณการ
ทองเที่ยวผานชองทางออนไลน (Travel Review)
• ระบบสามารถวิเคราะหสถิติการทองเที่ยวเพื่อนําไปใชในการพัฒนาแผนการตลาด
อยางตอเนื่อง (Campaign effectiveness Evaluation)
• มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อแบงกลุมนักทองเที่ยว เชน ขอมูลสวนบุคคล ความสนใจของ
นักทองเที่ยว งบการทองเที่ยวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile)
• มีการบูรณาการขอมูลการทองเที่ยวจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
ข อ มู ล ที่ พั ก ข อ มู ล ร านอาหาร ข อ มู ล การเดิน ทาง ข อ มู ล พื้ นที่ เสี่ยงภัย ฯลฯ (Data
Integration)
ตารางที่ 31 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการทองเที่ยว ขั้นตอนการทองเที่ยวและประเมินผล

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ
ทองเที่ยวโดยเฉลี่ยอยูที่ 75% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถและ
พัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 4 โครงการดังตอไปนี้

107

• ระบบบู รณการและวิ เ คราะห ขอ มูลด า นการท อ งเที่ ย ว (Tourism Intelligence Centre) มี ก ารบู ร ณาการข อมูลการ
ทองเที่ยวจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว ขอมูลที่พัก ขอมูลรานอาหาร ขอมูลการเดินทาง รวมถึงระบบ
วิเคราะหขอมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
• ระบบชวยวางแผนการท องเที่ ยวแบบครบวงจร (Smart Trip Planner) ระบบวางแผนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ ย ว
สามารถระบุขอมูลตางๆ เชน ความสนใจ งบประมาณ ประเภทการเดินทาง โดยระบบจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและเสนอ
แผนการทองเที่ยวที่ตรงตามความตองการรายบุคคลโดยเฉพาะ
• แอพพลิเคชั่นรวมดานการเดินทางสําหรับนักทองเที่ยว (Smart Travel App) แอพพลิเคชั่นรวมดานการเดินทางซึ่งมีการ
เชื่อมโยงขอมูลกับ Smart Trip Planner เพื่อยกระดับประสบการณนักทองเที่ยวตลอดการเดินทาง ตั้งแตการบอกเสนทางไป
ยังสถานที่ตางๆ จนถึงการแนะนํากิจกรรมและสิ่งที่นาสนใจในละแวกใกลเคียง
• การออกอิเล็กทรอนิกสวีซาผานทางออนไลน (Electronic Visa) การใหบริการ Electronic Tourist Visa แบบครบวงจร
ผานชองทางออนไลน โดยนักทองเที่ยวสามารถหาขอมูล ยื่นขอวีซา ชําระเงิน และรับการอนุมัติผานทางเว็บไซต กอนเดินทาง
มายังประเทศไทย
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 80 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานการทองเที่ยว

รูปที่ 81 แผนการดําเนินการโครงการดานการทองเที่ยว

การลงทุน

การลงทุนเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีผลกระทบเชิงกวางตอปจจัยเศรษฐกิจอื่นๆ เชน
การขยายตัวชองผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ การเพิ่มขึ้นของอัตราการจางงาน เปนตน แตในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาที่
สําคัญดานการลงทุน 2 ประการ ดังนี้
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• ประเทศไทยกําลังสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน ซึ่งเห็นไดจากอันดับความงายในการประกอบธุรกิจของ
ไทยตั้งแตป 2552 ถึงป 2557 ที่ลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งประเทศไทยถูกปรับลดอันดับลง 6 อันดับ (จากอันดับที่ 12 ในป 2552
ลดลงเปนอันดับที่ 18 ในป 2557) หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศมาเลเซีย พบวามีการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแขงขันดานการลงทุนอยางกาวกระโดด โดยมีการปรับอันดับขึ้น 15 อันดับ ภายใน 5 ป (จากอันดับที่ 21
ในป 2552 เพิ่มขึ้นเปนอันดับที่ 6 ในป 2557) 49
• นักลงทุนกําลังสูญเสียความเชื่อมั่นดานการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเห็นไดจากมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI)
ของประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตที่ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
เชน ประเทศมาเลเซียพบวามีอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนจากตางประเทศมากกวาไทยถึง 4.5 เทา และเมื่อเทียบกับ
ประเทศสิงคโปร พบวามูลคาการลงทุนจากตางประเทศที่เขามาลงทุนในในสิงคโปร 1 ป มีมูลคาเทียบเทากับการลงทุนของ
ตางประเทศที่เขาสูประเทศไทยรวมกันถึง 5 ป ในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของสิงคโปรเล็กกวาประเทศไทย ถึง 25% 50
ดวยเหตุนี้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับประสิทธิภาพของการลงทุนเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากตางชาติจึงเปน
ความทาทายหลักของภาครัฐไทย
49

รูปที่ 82 ภาพรวมสถานการณการลงทุนของไทยในปจจุบัน
การนําเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานคือหัวใจสําคัญที่จะทําใหภาครัฐไทยสามารถยกระดับประสิทธิภาพของภาคการ
ลงทุนและดึงดูดนักลงทุนไดสําเร็จในโลกยุคดิจิทัล โดยสามารถแบงการพัฒนาของเทคโนโลยีดานการลงทุนออกไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้

49
50

รายงาน Ease of Doing Business 2552-2557, World Bank
Foreign Direct Investment Statistics, News, and Publications, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
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• ระดับที่ 1 ระบบงานบริการดานการลงทุนแบบใชเอกสาร (Paper-based Business Licensing) ซึ่งมีการใหบริการอนุมตั ิ
อนุญาตดานการลงทุน ณ จุดใหบริการตามหนวยงานตางๆ โดยผูประกอบการตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐผูใหอนุมัติ
อนุญาต ณ จุดใหบริการดวยตนเอง โดยยื่นคําขอและเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสาร
• ระดับที 2 ระบบงานบริการดานการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Business Licensing) ซึ่งมีการใหบริการผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการลงทุน เชน ขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนใน
ประเทศไทย หรือขอมูลใบอนุญาตตางๆตามประเภทของการลงทุน นอกจากนี้ผูประกอบการสามารถยื่นคําขออนุญาตและยื่น
เอกสารประกอบโดยดําเนินการผานระบบที่แตกตางกันของแตละหนวยงาน
• ระดับที่ 3 ระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน (Integrated Business Licensing System) ซึ่งเปน
ระบบที่มีการบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน ทําใหผูประกอบการสามารถติดตอขอใบอนุญาตเพื่อเริ่มตน
ลงทุนไดทุกประเภท ณ จุดเดียวผานชองทางออนไลน และผูประกอบการสามารถยื่นคําขอและสงเอกสารประกอบเพียงชุด
เดียวโดยไมจําเปนตองสงเอกสารซ้ําซอนซึ่งภาครัฐมีขอมูลอยูแลว

รูปที่ 83 ระดับการพัฒนาของการยกระดับงานบริการภาครัฐ ดานการลงทุน
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ในระดับที่ 1 ผูประกอบการที่กําลังเริ่มกิจการตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐดวยตนเองตามจุดใหบริการตางๆ ของแตละ
หนวยงาน โดยยื่นคําขอและสงเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสาร ทําใหเกิดความไมสะดวกจากการติดตอหลายหนวยงานและการใชเอกสาร
จํานวนมาก ในกรณีตัวอยางของผูประกอบการที่ตองการกอสรางโรงงานเพื่อเริ่มตนธุรกิจอาหารทะเลแชแข็ง จําเปนตองติดตอหนวยงาน
ทั้งหมด 7 หนวยงาน ตั้งแตการจดทะเบียนธุรกิจ รับสิทธิประโยชนดานการลงทุน ขออนุญาตกอสรางและสรางโรงงาน จนถึงการขออนุญาต
อื่นๆ เพื่อดําเนินธุรกิจ รวมการติดตอราชการทั้งสิ้น 22 ครั้ง จาก 11 กระบวนงาน

รูปที่ 84 ระบบงานบริการดานการลงทุนแบบใชเอกสาร
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ในระดับที่ 2 ผูประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตเริ่มตนลงทุนผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน อยางไรก็ตาม
การใหบริการยังขาดการเชื่อมโยงของขอมูลระหวางหนวยงาน ทําใหผูประกอบการยังคงตองสงขอมูลประกอบเพื่อขออนุญาตในแตละครั้ง
และเขาระบบของแตละหนวยงานเพื่อขออนุมัติอนุญาต ในกรณีตัวอยางของผูประกอบการที่ตองการกอสรางโรงงานเพื่อเริ่มตนธุรกิจอาหาร
ทะเลแชแข็ง สามารถทํารายการขออนุญาตดําเนินธุรกิจผานชองทางออนไลนแทนการเดินทางไปติดตอโดยตรง แตผูประกอบการยัง
จําเปนตองทํารายการกับทั้ง 7 หนวยงาน ผานระบบทั้งสิ้น 7 ระบบ

รูปที่ 85 ระบบงานบริการดานการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส
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ในระดับที่ 3 มีระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน ซึ่งเปนระบบกลางที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานทั้งภาครัฐแบบครบวงจรตั้งแตขั้นตอนการขอจดทะเบียนธุรกิจ การรับสิทธิประโยชนดานการลงทุน การขออนุญาตกอสราง จนถึง
การขอใบอนุญาตอื่นๆเพื่อดําเนินธุรกิจ ณ จุดเดียว โดยผูประกอบการสามารถทําธุรกรรมตางๆ เพื่อเริ่มตนลงทุนผานระบบกลางเพียงระบบ
เดียว โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว ทําใหสามารถยกระดับประสิทธิภาพของงานบริการภาครัฐได

รูปที่ 86 ระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน
จากผลการประเมินและวิเคราะหในเชิงลึกของภาคการลงทุน ภายใตโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการลงทุนใหมี
การพัฒนาระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทลั ที่
จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 ระบบงานบูรณาการงาน
บริการดานการลงทุนขามหนวยงาน

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบบูรณาการขอมูลของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่
อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ (Customer Profile)
• ระบบแนะนําและใหขอมูลใบอนุญาตที่จําเปนในการเริ่มตนธุรกิจรายประเภท (Permit
Advisor)
• ระบบรองรับการยื่นคําขอเพื่อเริ่มตนธุรกิจ โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว
และมีการกรอกขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill)
• ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพื่อสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม (Business Process Management)
• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหนวยงานแบบ RealTime และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification)
• ระบบจดทะเบียนออนไลนโดยไมตองสงเอกสารที่รัฐมีอยูแลว เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน
ตารางที่ 32 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ

ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชนดานการลงทุน
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 ระบบงานบูรณาการงาน
บริการดานการลงทุนขามหนวยงาน

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบบูรณาการขอมูลของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่
อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ (Customer Profile)
• ระบบแนะนําและใหขอมูลใบอนุญาตที่จําเปนในการเริ่มตนธุรกิจรายประเภท (Permit
Advisor)
• ระบบรองรับการยื่นคําขอเพื่อเริ่มตนธุรกิจ โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว
และมีการกรอกขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill)
• ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพื่อสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม (Business Process Management)
• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหนวยงานแบบ RealTime และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification)
• ระบบยื่นขอสิทธิประโยชนออนไลนโดยไมตองสงเอกสารทีร่ ัฐมีอยูแลวเชน หนังสือจด
ทะเบียนธุรกิจ ใบภ.พ.20
ตารางที่ 33 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชนดานการลงทุน
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ขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง & ใบ รง.4
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบงานบูรณาการงาน
• ระบบบูรณาการขอมูลของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่
อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
บริการดานการลงทุนขามหนวยงาน
เกี่ยวของ (Customer Profile)
• ระบบแนะนําและใหขอมูลใบอนุญาตที่จําเปนในการเริ่มตนธุรกิจรายประเภท (Permit
Advisor)
• ระบบรองรับการยื่นคําขอเพื่อเริ่มตนธุรกิจ โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว
และมีการกรอกขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill)
• ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพื่อสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม (Business Process Management)
• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหนวยงานแบบ RealTime และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification)
• ระบบยื่นขอใบอนุญาตกอสราง และใบ รง.4 ออนไลนโดยไมตองสงเอกสารที่รัฐมีอยู
แลว เชน หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ใบภ.พ.20
ตารางที่ 34 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง & ใบ รง.4
ขั้นตอนการขออนุญาตอื่นๆเพื่อดําเนินธุรกิจ
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 ระบบงานบูรณาการงาน
• ระบบบูรณาการขอมูลของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่
อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
บริการดานการลงทุนขามหนวยงาน
เกี่ยวของ (Customer Profile)
• ระบบแนะนําและใหขอมูลใบอนุญาตที่จําเปนในการเริ่มตนธุรกิจรายประเภท (Permit
Advisor)
• ระบบรองรับการยื่นคําขอเพื่อเริ่มตนธุรกิจ โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว
และมีการกรอกขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill)
• ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพื่อสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม (Business Process Management)
• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหนวยงานแบบ RealTime และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification)
• ระบบยื่นขอใบอนุญาตออนไลนโดยไมตองสงเอกสารที่รัฐมีอยูแลว เชน หนังสือจด
ทะเบียนธุรกิจ ใบภ.พ.20
ตารางที่ 35 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ขั้นตอนการขออนุญาตอื่นๆเพื่อดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวาปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ
ลงทุนโดยเฉลี่ยอยูที่ 71% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถและพัฒนาได
ตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังตอไปนี้
• ระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน (Integrated Business licensing system) ระบบรวมธุรกรรม
ด า นการลงทุ น แบบครบวงจรที่ มีก ารเชื่ อ มโยงข อ มู ล ระหว า งหน ว ยงานภาครัฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก
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ผูประกอบการในการติดตอราชการเพื่อเริ่มตนธุรกิจ ใหสามารถติดตอขอใบอนุญาตเพื่อเริ่มลงทุนทุกประเภทไดผานจุดเดียว
และยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว โดยไมจําเปนตองสงเอกสารที่ภาครัฐมีอยูแลว
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 87 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานการลงทุน

รูปที่ 88 แผนการดําเนินการโครงการดานการลงทุน
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การคา (นําเขา/สงออก)

ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาเกี่ยวกับภาคการสงออก ทั้งในดานมูลคาการสงออกที่มีอัตราการเติบโตชาลง โดยจากป
2553 ถึงป 2557 อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปลดลงจาก 17.7% สู 5.8% 51 และดานขีดความสามารถในการแขงขันที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
ดัชนีการนําเขา-สงออก หรือ Trading Across Border Index ตั้งแตป 2551- 2557 พบวาอันดับของประเทศไทยลดลงตั้งแตป 2552 โดย
ปจจุบัน ประเทศคูแขงในภูมิภาคเดียวกันมีอันดับขีดความสามารถในการแขงขันในการนําเขา-สงออกที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซียที่มีการพัฒนาอันดับอยางกาวกระโดด 52
การยกระดับขีดความสามารถในดานการคา (นําเขา/สงออก) จึงเปนประเด็นสําคัญที่ภาครัฐควรจะเรงแกไขปญหาเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถทางการคาไทยใหทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ
51

รูปที่ 89 ปญหาดานการลงทุนที่ประเทศไทยกําลังเผชิญ
เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการยกระดับประสิทธิภาพทางดานการคา ภาครัฐจึงสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการอํานวยความ
สะดวกดานการนําเขา-สงออกแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยสามารถแบงการพัฒนา
ไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้
• ระดับที่ 1 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส (E-Customs) โดยผูประกอบการสามารถยื่นใบขนสินคาและใบกํากับการ
ขนยายสินคา ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร แตผูประกอบการยังคงตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐอื่นๆ
และภาคเอกชนดวยตนเอง เพื่อขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร

51
52

ขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
รายงาน Ease of Doing Business ป 2551 -2557 โดย World Bank Group
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• ระดั บ ที่ 2 ระบบบู ร ณาการใบอนุ ญ าตเพื่ อ นํ า เข า ส ง ออกระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ (Regulatory Single Window
(B2G)) โดยผูประกอบการสามารถยื่นคําขออนุญาตในการนําเขาสงออก ทั้งจากกรมศุลกากรและหนวยงานภาครัฐผูใหอนุมัติ
อนุญาตอื่นๆ ณ จุดเดียว ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบบอิเล็กทรอนิกสกลางที่มีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน
ภาครัฐเพื่อใหผูประกอบการสามารถปอนขอมูลและสงเอกสารเพียงชุดเดียว
• ระดับที่ 3 ระบบบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร (Trade Single Window (B2B & B2G)) ผูประกอบการ
สามารถทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออกแบบครบวงจรกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ จุดเดียว ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยระบบมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหผูประกอบการสามารถ
ปอนขอมูลและสงเอกสารเพียงชุดเดียวโดยไมตองเตรียมเอกสารซ้ําซอน

รูปที่ 90 ระดับการพัฒนาของการเพิ่มประสิทธิภาพการนําเขาสงออก
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ในระดับที่ 1 ผูประกอบการสามารถยื่นใบขนสินคาและใบกํากับการขนยายสินคา ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร แต
ยังคงตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชนดวยตนเองเพื่อขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร ดังเชน ผูประกอบการที่
ตองการสงออกยางจําเปนตองติดตอหนวยงานภาครัฐถึง 3 หนวยงานเพื่อขอใบอนุญาต กอนที่จะยื่นเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมศุลกากร และเมือ่ ไดรับการอนุญาตใหนําเขา-สงออกยางแลว ผูประกอบการยังคงตองติดตอภาคเอกชนเพื่อทําธุรกรรมดวยตนเอง ในการ
ดําเนินการดังกลาว มีการติดตอหนวยงานราชการทั้งหมด 4 หนวยงาน โดยตองติดตอทั้งสิ้นอยางนอย 14 ครั้ง เพื่อดําเนินการทั้งหมด 7
กระบวนงาน ซึ่งตองใชเวลาและเอกสารจํานวนมาก

รูปที่ 91 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส
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ในระดับที่ 2 ผูประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐและทําพิธีศุลกากรผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสกลาง
ที่เชื่อมโยงกรมศุลกากรกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกสกลางยังขาดการเชื่อมโยงกับระบบของ
หนวยงานภาคเอกชน จึงสงผลใหผูรับบริการตองดําเนินการติดตอกับหนวยงานภาคเอกชนเพื่อทําธุรกรรมดวยตนเอง ดังในกรณีตัวอยาง
ผูประกอบการสงออกยางสามารถติดตอขอใบอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งหมดผานระบบอิเล็กทรอนิกสกลาง ณ จุดเดียวได
โดยไมจําเปนตองติดตอกรมวิชาการเกษตร สกย. กรมการคาตางประเทศ หรือกรมศุลกากรแยกตามหนวยงาน แตยังจําเปนตองติดตอ
ภาคเอกชน เชน ธนาคาร บริษัทขนสงเพื่อทําธุรกรรมดวยตนเอง

รูปที่ 92 ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนําเขาสงออกระหวางหนวยงานภาครัฐ

120

ในระดับที่ 3 ภาครัฐมีการพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงกับระบบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทําให
ผูประกอบการสามารถทําธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําเขา-สงออกผานชองทางอิเล็กทรอนิกสกลาง ณ จุดเดียว ตั้งแตขั้นตอนการยื่น
ขอใบอนุญาต การผานพิธีศลุ กากร และการทําธุรกรรมกับภาคเอกชน เชน ผูประกอบการสงออกยางสามารถติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนไดผานระบบอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อนําเขา-สงออก ได ณ จุดเดียว ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก
ในการสงออกและนําเขาสินคาแกผูประกอบการได

รูปที่ 93 ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนําเขาสงออกแบบครบวงจร
จากผลการประเมินและวิเคราะหในเชิงลึกของภาคการคา ภายใตโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทํา
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการคา (นําเขา/
สงออก) ใหมีการพัฒนาระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนําเขาสงออกระหวางหนวยงานภาครัฐ ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของ
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการทําธุรกรรมบริการดานใบรับรอง/ใบอนุญาต
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาต
• ระบบบูรณาการขอมูลของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่
เพื่อนําเขาสงออกระหวางหนวยงาน
อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
ภาครัฐ
เกี่ยวของ (Customer Profile)
• ระบบใหขอมูลใบอนุญาตและขั้นตอนในการนําเขา-สงออกรายสินคา (Permit
Advisor)
• ระบบรองรับการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกโดยเชื่อมโยงกับระบบของทุก
หนวยงานภาครัฐ ดังนั้นผูประกอบการสามารถยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว
และระบบสามารถกรอกขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill)
• ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพื่อสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม (Business Process Management)
• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหนวยงานภาครัฐแบบ
Real-Time และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification)
• ระบบบริการสําหรับลงทะเบียน ยืน่ ขอ ตรวจสอบสถานะของการออกใบอนุญาตของ
ภาครัฐผานชองทางออนไลน
• สามารถออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกสไดโดยไมใชเอกสารกระดาษ (e-Certificate)
ตารางที่ 36 เปาหมายการพัฒนาเชิงดิจิทัลดานการคา (นําเขา/สงออก) ในขั้นตอนการทําธุรกรรมบริการดานใบรับรอง/ใบอนุญาต

122

ขั้นตอนพิธีศลุ กากร
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพื่อนําเขาสงออกระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบบูรณาการขอมูลของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่
อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ (Customer Profile)
• ระบบให ข อ มู ล ใบอนุ ญ าตและขั้ น ตอนในการนํ า เข า -ส ง ออกรายสิ น ค า (Permit
Advisor)
• ระบบรองรับการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกโดยเชื่อมโยงกับระบบของทุก
หนวยงานภาครัฐ ดังนั้นผูประกอบการสามารถยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว
และระบบสามารถกรอกขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill)
• ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพื่อสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม (Business Process Management)
• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหนวยงานภาครัฐแบบ
Real-Time และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification)
• ระบบเชื่อมโยงขอมูลใบอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐผูใหอนุญาตเพือ่ ประกอบการผาน
พิธีศุลกากร
• มีระบบวิเคราะหเชิงสถิติขั้นสูงเพื่อเพิ่มความแมนยําในการสุมตรวจสินคาและอํานวย
ความสะดวกตามระดับความนาเชื่อถือของผูประกอบการ (Analytics)
ตารางที่ 37 เปาหมายการพัฒนาเชิงดิจิทัลดานการคา (นําเขา/สงออก) ในขั้นตอนพิธีศุลกากร

ขั้นตอนการทําธุรกรรมกับภาคเอกชน
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาต
• ไมมีการเชื่อมตอขอมูลกับภาคเอกชน
เพื่อนําเขาสงออกระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ
ตารางที่ 38 เปาหมายการพัฒนาเชิงดิจิทัลดานการคา (นําเขา/สงออก) ในขั้นตอนการทําธุรกรรมกับภาคเอกชน
ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการคา
(นําเขา/สงออก) โดยเฉลี่ยอยูที่ 83% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถ
และพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังตอไปนี้
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• ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนําเขาสงออกระหวางหนวยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window) ระบบรวมธุรกรรมดาน
การนําเขาสงออกที่มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการในการนําเขา
สงออก ใหสามารถยื่นคําขอเพื่อขออนุญาตในการนําเขาสงออกทั้งจากกรมศุลกากรและหนวยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ ณ จุดเดียว ผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมจําเปนตองสงเอกสารที่ภาครัฐมีอยูแลว
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 94 รายละเอียดหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักของโครงการดานการคา (นําเขา / สงออก)

รูปที่ 95 แผนการดําเนินการโครงการดานการคา (นําเขา / สงออก)

124

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีบทบาทสําคัญมากตอเศรษฐกิจและสังคมไทยเนื่องจากทําใหเกิดการจางงานจํานวน
มาก ประมาณ 10.5 ลานคน หรือเทากับ 27% ของจํานวนแรงงานที่ถูกจางงานทั้งหมดในประเทศไทย 53 นอกจากนี้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในประเทศไทยมียังจํานวนมาก โดยมีสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมประมาณ 2.7 ลานราย หรือเทากับ
99.73% ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศไทย 54
52

53

รูปที่ 96 ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย
ถึงแมวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะมีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจไทย แตการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหแก
ผูประกอบการ ยังคงเปนโจทยสําคัญที่ภาครัฐไทยควรเรงดําเนินการ เนื่องจากศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยในปจจุบัน
ยังตองการพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน จะพบวาผลิตภาพแรงงานในไทยในป พ.ศ. 2557 เมื่อวัดจากมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมตอแรงงาน 1 คน ตอป ยังมีมูลคาต่ํากวาผลิตภาพแรงงานของมาเลเซียประมาณ 2 เทา 55
54

53

การสํารวจภาวการณมีงานทําของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลป 2544-2557
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขอมูลป 2557
55
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม; Department of Statistics Malaysia Official Portal
54
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ในภาพรวม การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ดังนี้
• พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ หมายถึง การจัดโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให
ธุรกิจ SMEs สามารถเติบโตและขยายธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน การแกไขกฎหมายใหเอื้ออํานวยตอการดําเนิน
ธุรกิจ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้การขับเคลื่อนมาตรการนี้จําเปนตองมีการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
มหภาค โดยอาศัยการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน เชน รัฐบาล กระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน
• เพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน เนื่องจากปจจุบันการเขาถึงแหลงเงินทุนยังเปนอุปสรรคสําคัญของ SMEs ในการเติบโต
และการอยูรอดของธุรกิจ การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนจะชวยให SMEs ไทยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อให
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การขับเคลื่อนมาตรการดังกลาวตองอาศัยการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจมหภาคเชนเดียวกัน
• ลดความซับซอนในการติดตอราชการ เนื่องจากการทําธุรกิจตั้งแตเริ่มตนกิจการจนถึงการเลิกกิจการจําเปนต องติ ด ต อ
หนวยงานภาครัฐเพื่อขออนุมัติอนุญาต ดังนั้นการลดความซับซอนในการติดตอราชการจะชวยใหผูประกอบการสามารถลด
คาใชจายและระยะเวลา สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรที่สูงขึ้น นอกเหนือจากประโยชนตอผูประกอบการแลว
การลดความซับซอนยังทําใหภาครัฐสามารถใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนํางบประมาณไปสนับสนุน
SMEs ในดานอื่นๆ แทน ทั้งนี้การขับเคลื่อนมาตรการดังกลาวตองการการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในดานการลงทุน
• พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ โดยการใหขอมูลและความรูในการดําเนินธุรกิจตางๆ พรอมทั้งสนับสนุนให SMEs ใช
เทคโนโลยี เ พื่ อ ดํ า เนิ น งานและขยายธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ ก ารขั บ เคลื่ อ นมาตรการดั ง กล า วอยู ใ นขอบเขตของแผนการพั ฒ นาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รูปที่ 97 องคประกอบหลัก 4 ดานของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
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การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหภาครัฐ
สามารถเขาถึงผูประกอบการและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับ
หลัก ดังนี้
• ระดับที่ 1 การสงเสริม SME โดยใชเทคโนโลยีอยางจํากัด (Traditional SME) ภาครัฐมีบทบาทที่จํากัดในการสงเสริม
SME และมุงเนนการขึ้นทะเบียนเพื่อกํากับดูแลในภาพรวม ในระดับนี้ผูประกอบการสวนใหญใชประสบการณในการประกอบ
ธุรกิจมากกวาการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีการใชเทคโนโลยีอยางจํากัดทําใหยากตอการขยายธุรกิจ
• ระดับที่ 2 การสงเสริม SME ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (SME Electronic Support) โดยภาครัฐมีการสงเสริม SME
ผานชองทางที่หลากหลายโดยการใหขอมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจตางๆ โดยสวนมากจะเปนการใหขอมูลผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส และเผยแพรขอมูลบนระบบของหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ภาครัฐยังสงเสริมใหผูประกอบจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
• ระดับที่ 3 การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต (Integrated & Proactive SME Support)
โดยบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและเผยแพรขอมูลใหผูประกอบการผานชองทางออนไลน ณ จุดเดียว ซึ่งขอมูลที่
ภาครัฐเผยแพรใหประชาชนจะตรงกับความตองการของผูประกอบการรายบุคคลจากการวิเคราะหโปรไฟลของธุรกิจตางๆ
ภาครัฐมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูประกอบการใชเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปแบบ Software as a Service
(SaaS) โดยที่ระบบสามารถเชื่อมตอขอมูลกับระบบภาครัฐเพื่อใหมีการทําธุรกรรมไดโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 98 ระดับการพัฒนาของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มสามารถแบ ง ออกเป น 2 ด า นหลั ก คื อ ด า นการให ข อ มู ล เพื่ อ วางแผนธุ รกิจ
(Information) และดานการประกอบธุรกิจ (Business Operations) ในดานการใหขอมูล สามารถแบงออกเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ การ
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คนหาขอมูลเพื่อวางแผน และการขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจ สวนดานการประกอบธุรกิจสามารถแบงออกเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ
การฝกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ และการประกอบธุรกิจ

รูปที่ 99 ระดับการพัฒนาของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในดานการใหขอมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ เทคโนโลยีมีบทบาทในการเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลเพื่อใหผูประกอบการสามารถนําเอาขอมูล
ไปประยุกตใชในการวางแผนธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการคนหาขอมูลเพื่อวางแผน และ
ขั้นตอนการขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจ

รูปที่ 100 ระดับการพัฒนาของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการใหขอมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ
ในขั้นตอนของการคนหาขอมูลเพื่อวางแผน เทคโนโลยีจะมีบทบาทในดานการเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการ
โดยสามารถเสนอขอมูลที่ตรงกับความตองการรายบุคคล ดังแสดงในรูปที่ 100 Error! Reference source not found.
ในระดับที่ 1 ผูประกอบการสวนใหญไมไดคนหาขอมูลจากภาครัฐเพื่อวางแผนธุรกิจ อีกทั้งขอมูลภาครัฐถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบ
เอกสาร ทําใหผูประกอบการจําเปนตองเดินทางไป ณ สถานที่ใหบริการขอมูล หรือโทรศัพทไปเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
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ในระดับที่ 2 หนวยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดานมีขอมูลเพื่อใชในการวางแผนธุรกิจ โดยขอมูลดังกลาวถูกจัดเก็บอยู
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ผูประกอบการจึงสามารถคนหาขอมูลไดตามเว็บไซตของหนวยงานตางๆ
ในระดับที่ 3 หนวยงานภาครัฐมีการบูรณาการขอมูลไวในฐานขอมูลเดียว และมีระบบวิเคราะหเพื่อแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ผูประกอบการและตรงตามกับความตองการรายบุคคลโดยอางอิงจากโปรไฟลของธุรกิจ
ในขั้นตอนของการขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยเชื่อมตอผูประกอบการกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานเพื่อใหคําแนะนําในการทําธุรกิจ ดังแสดงในรูปที่ 100 Error! Reference source not found.
ในระดับที่ 1 ภาครัฐมีผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ แตไมมีงานบริการใหคําปรึกษากับผูประกอบการทําใหผูประกอบการตองใช
ประสบการณของตนเองเพื่อประกอบธุรกิจ
ในระดับที่ 2 หนวยงานภาครัฐมีผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําปรึกษาในภาพกวาง เชนผูเชี่ยวชาญที่ใหคาํ แนะนําทั่วไปในการเริ่มตน
ธุรกิจ หรือ ประกอบธุรกิจซึ่งเปนคําแนะนําที่ไมเฉพาะเจาะจงกับผูประกอบการ หากผูประกอบการตองการขอคําปรึกษาจะสามารถหาขอมูล
ผูเชี่ยวชาญผานชองทางอิเล็กทรอนิกสและเดินทางไปขอคําปรึกษาดวยตนเอง
ในระดับที่ 3 หนวยงานภาครัฐมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ผูเชี่ยวชาญรายอุตสาหกรรม และ/หรือ ผูเชี่ยวชาญรายฟงกชันของ
ธุรกิจ ซึ่งระบบจะสามารถแสดงขอมูลแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของผูประกอบการรายบุคคล โดยทีผ่ ูประกอบการ
สามารถขอคําแนะนําหรือคําปรึกษาไดผา นชองทางออนไลน (E-Consulting) ซึ่งสวนใหญดําเนินการในรูปแบบของหุนสวนภาครัฐและเอกชน
(Public-Private Partnership)
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ในดานการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีจะมีบทบาทเพื่อชวยยกระดับศักยภาพของผูประกอบการเพื่อใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานและขยายธุรกิจอยางยั่งยืน โดยประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการฝกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ และขัน้ ตอน
การประกอบธุรกิจ

รูปที่ 101 ระดับการพัฒนาของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการประกอบธุรกิจ
ในขั้นตอนของการฝกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ ภาครัฐสามารถใชเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการฝกอบรมผูประกอบการ โดย
การจัดอบรมผานชองทางออนไลนที่มีการวิเคราะหขอมูลใหสามารถแสดงหลักสูตรที่ตรงตามความตองการรายบุคคล ดังแสดงในรูปที่ 101
ในระดับที่ 1 ผูประกอบการใชประสบการณของตัวเองในการประกอบธุรกิจและไมมีการฝกอบรมผูประกอบการเพื่อยกระดับ
สมรรถนะของธุรกิจ
ในระดับที่ 2 หนวยงานภาครัฐมีหลักสูตรการฝกอบรมผานชองทางออนไลนและจัดอบรมในรูปแบบการสัมมนา ซึ่งผูประกอบการ
สามารถคนหาหลักสูตรที่ตองการฝกอบรมผานหลายชองทาง เชน โทรศัพท ชองทางออนไลน เปนตน แตตองเดินทางไปฝกอบรม ณ สถานที่
จัดฝกอบรม (Classroom Training)
ในระดับที่ 3 หนวยงานภาครัฐมีหลักสูตรการฝกอบรมที่หลากหลายผานชองทางออนไลน และมีการจัดอบรมผานชองทางออนไลน
(E-learning) นอกเหนือจากนี้ระบบยังสามารถแนะนําหลักสูตรการอบรมที่ตรงตามความตองการรายบุคคลได โดยใชระบบวิเคราะหความ
สนใจของผูประกอบการแตละราย (Personalized Training Recommendation)
ในขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีสามารถเขามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจเชน การจัดเก็บขอมูล การบริหาร
จัดการสินคาคงคลัง ดังแสดงในรูปที่ 101
ในระดับที่ 1 ภาครัฐไมมีการสนับสนุนใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนั้นผูประกอบการจึงตองดําเนินธุรกิจ
ดวยตนเองทั้งหมด ทําใหตองใชทรัพยากรมากในการจัดการเอกสารตางๆ และอาจทําใหสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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ในระดับที่ 2 ภาครัฐมีการสงเสริมใหผูประกอบการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อประกอบธุรกิจ โดยมีการใหขอมูลและ
กําหนดมาตรการจูงใจ เชน การใหผูประกอบการสามารถซื้อลิขสิทธิ์ซอฟทแวรไดในราคาที่ต่ํากวาตลาด เปนตน
ในระดับที่ 3 ภาครัฐมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน รูปแบบ Software as a Service (SaaS) ใหผูประกอบการ
ใชในการดําเนินธุรกิจ โดยระบบสามารถเชื่อมตอขอมูลกับระบบของภาครัฐได สงผลใหชวยลดระยะเวลาและความซับซอนในการติดตอ
ราชการ
จากผลการประเมินและวิเคราะหในเชิงลึกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภายใตโครงการยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม ใหมีการพัฒนาการสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส งเสริมการเติบโต ภายใน
ระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
ขั้นตอนการคนหาขอมูลเพื่อวางแผน
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 การสงเสริม SME แบบบูรณา • มีการบูรณาการขอมูลเพื่อวางแผนและประกอบธุรกิจจากหนวยงานตางๆ มาไว ณ จุด
เดียว โดยแสดงขอมูลตามประสบการณของผูรับบริการ เชน คนหาขอมูลตาม วงจร
การเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
ธุรกิจ (Customer-Centric Portal)
• สามารถแสดงขอมูลที่สอดคลองกับความตองการของ SME แตละกลุม (Personalized
Information by Customer Segment)
• มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ กํ า กั บ การสร า งและแก ไ ขข อ มู ล ให มี ค วามเป น ป จ จุ บั น
(Content Management & Governance)
• มีการจัดเก็บขอมูลของ SME เชน ขอมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได ชวงระยะในวงจร
ธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management)
ตารางที่ 39 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดาน SME ขั้นตอนการคนหาขอมูลเพื่อวางแผน
ขั้นตอนการขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจ
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 การสงเสริม SME แบบบูรณา
• มีชองทางออนไลน เชน live chat หรือ video call ให SME สามารถขอคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญในเฉพาะดานได(E-Consulting)
การเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
• มีการจัดเก็บขอมูลของ SME เชน ขอมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได ชวงระยะในวงจร
ธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management)
ตารางที่ 40 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดาน SME ขั้นตอนการขอคําแนะนําเกีย่ วกับการทําธุรกิจ

131

ขั้นตอนการฝกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 การสงเสริม SME แบบ
• มีระบบเพื่อใหผูใหบริการจัดการอบรมสามารถนําหลักสูตรการอบรมและเนื้อหามา
เผยแพรออนไลน (E-Learning Content Management)
บูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
• มีระบบเพื่อให SME สามารถรับการอบรมออนไลนในรูปแบบตางๆ เชน text, audio,
video (E-Learning System)
• ระบบสามารถใหคาํ แนะนําหลักสูตรการฝกอบรมตามความตองการรายบุคคล
(Personalized Training Recommendations)
• ระบบสามารถบันทึกประวัติการเขารับการอบรมและผลการฝกอบรมเพื่อวางแผน
พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง (Training Certification)
• มีการจัดเก็บขอมูลของ SME เชน ขอมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได ชวงระยะในวงจร
ธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management)
ตารางที่ 41 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดาน SME ขั้นตอนการฝกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ
ขั้นตอนการการประกอบธุรกิจ
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การสงเสริม SME แบบ
บูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการ
เติบโต

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ให SME ใชเพื่อ
ประกอบธุรกิจ เชน ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารสินคาฯลฯ
• มีการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ SME (SaaS) และระบบของหนวยงาน
ภาครัฐเพื่อสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติ (Integration with Government
Agency System)
• มีการจัดเก็บขอมูลของ SME เชน ขอมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได ชวงระยะในวงจรธุรกิจ
ฯลฯ (SME Profile Management)
ตารางที่ 42 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดาน SME ขั้นตอนการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉลี่ยอยูที่ 72% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีด
ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ๒
โครงการดังตอไปนี้
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• ระบบศูนยรวมขอมูลเพื่อสงเสริมศักยภาพ SME (SME Information Portal) ระบบศูนยรวมขอมูลและการใหบริการโดย
ใชระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ SME ประกอบไปดวย ขอมูลเพื่อวางแผนและประกอบธุรกิจจาก
หนวยงานตางๆ ขอมูลหลักสูตรและการอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ รวมถึงมี live chat หรือ video call ให ผูประกอบการ
SME สามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานได
• ระบบซอฟตแวรสนับสนุนการประกอบธุรกิจสําหรับ SME (Software as a Service for SME) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบ Software as a Service ใหผูประกอบการใชเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เชน ฐานขอมูลการ
ประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารคลังสินคา โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบของหนวยงาน
ภาครัฐเพื่อสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติ
• โครงการบมเพาะความสามารถเชิงดิจิทัลและสงเสริมผูประกอบการ SME อาทิ จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม
การพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่อใหเกิด App บริการภาครัฐ และนําผลงานที่มีความพรอมมาตอยอดเพื่อใหเกิด
บริการภาครัฐจริง
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 102 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอม

รูปที่ 103 แผนการดําเนินการโครงการดานวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอม
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ภาษีและรายได

ปจจุบัน ภาครัฐมีรายไดจากการเก็บภาษีรวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 2.8 ลานลานบาท โดยกวา 2.5 ลานลานบาท (~90%) ถูกจัดเก็บ
โดย 3 หนวยงานหลัก ไดแก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกาการ โดยภาครัฐมีภารกิจดานภาษีที่ทาทายเนื่องจากตองรรักษา
สมดุลระหวางความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บรายไดโดยจําเปนจะตองอาศัยแรงขับเคลื่อนในการดําเนินงานจากหนวยงานจํานวนมาก ทั้ง
หนวยงานหลัก เชน กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกาการ และหนวยงานอื่นๆ เชน กรรมการขนสงทางบก หนวยงานทองถิ่น
และสวนราชการอื่นๆ และการอํานวยความสะดวกตอผูเสียภาษีที่มีจํานวนมากหลากหลายกลุม ทามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น

รูปที่ 104 ความทาทายดานการใหบริการดานภาษี
ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรงเวลามากขึ้น ผาน 3 มาตรการหลัก ไดแก
• การเพิ่มจํานวนบุคคลที่อยูในระบบภาษี จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีจํานวนบุคคลในระบบภาษีต่ําเมื่อเทียบกับจํานวน
ประชากรที่มีงานทํา โดยจากประชากรที่มีงานทํา 39 ลานคน มี 9.8 ลานคนที่ยืนภาษี (~25% ของผูมีงานทํา) และเพียง 3.3
ลานคน ที่จายภาษีตามลําดับ (~8% ของผูมีงานทํา) 56
• การเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจภาษี (Audit) จากการศึกษาของประเทศผูนําดานภาษี พบวาประมาณ 1-4% ของรายได
จากภาษีจะมาจากขั้นตอนการตรวจสอบ (Audit) ซึ่งสามารถคิดเปนมูลคาจํานวนเงินไดประมาณ 10,000 ลานบาทในบริบท
ของประเทศไทย 57
55

56

56
57

สถิติ กรมสรรพากร ป 2555
สถิติ กรมสรรพากร ป 2555, ที่มา 1% ของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารวมกับภาษีเงินไดนิติบุคคล
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• การลดความผิดพลาดของกระบวนการยื่นภาษี โดยการทําใหขั้นตอนการยื่นและจายภาษีงายขึ้นเพื่อลดคาใชจาย และเวลาใน
การดําเนินงานของภาครัฐ เชน ใชคําศัพทภาษีที่เขาใจงาย ลดความซับซอนของขั้นตอนการเสียภาษี

รูปที่ 105 มาตรการเพื่อใหเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน ตรงเวลามากขึ้น
ในขณะเดียวกันภาครัฐสามารถยกระดับการใหบริการเชิงภาษีใหสะดวกสบาย และ รวดเร็วยิ่งขึ้น ผาน 2 มาตรการหลัก ไดแก
• เพิ่มความเปนอัตโนมัติของขั้นตอนการเก็บภาษี (Process Automation) โดยมีหลากหลายขั้นตอนตลอดทั้งกระบวนการเก็บ
ภาษีที่ภาครัฐสามารถนําระบบมาชวยในการดําเนินการ อาทิ การกรอกแบบฟอรมสวนทีภ่ าครัฐมีขอมูลอยูแลว (Pre-fill) เพื่อ
ลดจํานวนขั้นตอนทีผ่ ูเสียภาษีตองดําเนินการ
• เพิ่มลักษณะเฉพาะบุคคล (Service Personalization) เนื่องจากผูรับบริการแตละกลุมมีความตองการที่แตกตางกันไป ตั้งแต
o มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย ทั้ง ชองทางกายภาพ ทางจดหมาย ทางโทรศัพท ผานเว็บไซตออนไลน ให
ผูรับบริการสามารถเลือกใชชองทางที่ตนเองสะดวก
o มีการใหขอมูลที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการแตละกลุม อาทิ ใหขอมูลขั้นตอนการยื่นภาษีแกผูที่พึ่งเริ่มทํางาน
หรือ ใหขอมูลวิธีและชองทางการลดหยอนภาษีตางๆ แกผูที่มีครอบครัว
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รูปที่ 106 มาตรการหลักเพื่อใหเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน ตรงเวลามากขึ้น
การนําเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานคือหัวใจสําคัญที่จะทําใหภาครัฐไทยสามารถยกระดับการจัดเก็บภาษีและการ
ใหบริการไปพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บภาษีในประเทศตางๆ พบวาสามารถแบงระดับ
การพัฒนาไดเปน 3 ระดับหลักดังตอไปนี้
• ระดับที่ 1 ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีโดยใชเอกสาร (Paper-based Tax System) โดยผูเสียภาษีจะตองกรอก
แบบฟอรม และยื่นเอกสารดวยตนเองที่หนวยงาน จากนั้นหนวยงานจะดําเนินการตรวจสอบภาษีจากเอกสารที่ไดรับ
• ระดับที่ 2 ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Tax Channels) โดยผูเสียภาษี
สามารถกรอกแบบฟอรม และยื่นเอกสารผานชองทางอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการริเริ่มนําระบบไอทีมาใชในการตรวจสอบภาษี
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ
• ระดับที่ 3 ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร (Integrated Tax System) ซึ่งมีระบบบูรณาการและ
วิเคราะหขอมูลขามหนวยงานเพื่อ
o ลงทะเบียนและคํานวณภาษีใหผูเสียภาษีโดยไมตองกรอกหรือยื่นขอมูลเอกสารที่ภาครัฐมีอยูแลว
o ระบุบุคคลที่ควรอยูในระบบภาษีหรือที่ควรตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
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รูปที่ 107 ระดับการพัฒนาของการยกระดับงานบริการดานภาษีและรายได
เทคโนโลยี จ ะช ว ยลดจํ า นวนขั้ น ตอนที่ ผู เ สี ย ภาษี ต อ งดํ า เนิ น การผ า นการบู ร ณาการข อ มู ล ระหว า งหน ว ยงาน และนํ า ไปสู
ประสบการณของผูเสียภาษีที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยสามารถแบงขั้นตอนการดําเนินงานดานภาษีและรายไดออกเปน 4 ขั้นตอนหลัก
ตั้งแตการลงทะเบียนผูเสียภาษี การกรอกแบบฟอรมภาษี การชําระ/ขอคืนภาษี และการตรวจสอบภาษี

รูปที่ 108 ขั้นตอนหลักในการดําเนินงานดานภาษีและรายได
ในระดับที่ 1 ผุเสียภาษีตองดําเนินงานหลายขั้นตอนดวยตนเองผานชองทางกายภาพ ตั้งแตการติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอ
ขอมูล การเดินทางไปลงทะเบียนผูเสียภาษี การกรอกขอมูลทุกอยางบนแบบฟอรมกระดาษ การเดินทางไปยื่นแบบฟอรมภาษี จนถึงการชําระ
และขอคืนภาษีดวยตนเองที่หนวยงาน ในขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐทําการตรวจสอบภาษีทั้งหมดผานแบบฟอรมกระดาษ
ในระดับที่ 2 ผูเสียภาษีสามารถดําเนินงานทุกขั้นตอนผานชองทางเดียว ตั้งแตการขอขอมูล การลงทะเบียนผูเสียภาษี การกรอก
แบบฟอรมและสงเอกสารประกอบตางๆ จนถึงการชําระและขอคืนภาษีผานชองทางออนไลน นอกจากนั้นภาครัฐยังมีการนําระบบไอทีมาใช
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบภาษีอีกดวย
ในระดับที่ 3 การนําระบบมาใชเพิ่มความอัตโนมัติในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตระบบลงทะเบียนผูเสียภาษีอัตโนมัติ ระบบรวบรวมขอมูล
เพื่อคํานวณภาษีที่ตองจาย/ไดคืนอัตโนมัติ และระบบชําระ/คืนภาษีแบบอัตโนมัติ โดยผูเสียภาษีเพียงตองทําการยืนยันความถูกตองปริมาณ
ภาษีที่ตองชําระหรือตองไดรับคืนเพียงขั้นตอนเดียว รวมถึงการนําระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาบุคคลที่ควรอยูในระบบภาษี และระบุ
บุคคลที่ควรถูกตรวจสอบภาษีซึ่งอางอิงขอมูลจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามเกณฑดังนี้
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• คนหาบุคคลที่ควรอยูในระบบภาษี เชน บุคคลที่มีสินทรัพยมากผิดปกติ หรือ บุคคลทีม่ ีการทําธุรกรรมและพฤติกรรมการใช
จายที่นาสงสัย
• ระบุบุคคลที่ควรถูกตรวจสอบ โดยวิเคราะหจากบุคคลที่มีประวัติการเสียภาษีที่ไมดี หรือ บุคลที่มีการใหขอมูลไมตรงกับขอมูล
ที่ไดจากหนวยงานอื่นๆ

รูปที่ 109 ระดับการพัฒนาของการยกระดับงานบริการดานภาษีและรายไดในแตละขั้นตอนการดําเนินการ
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รูปที่ 110 ระบบตรวจสอบภาษี แบบคนหาและระบุบคุ คล
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลดาน
การบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะนําไปจัดทําแผน
แมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผูเสียภาษี
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 ระบบภาษีบูรณาการขาม
หนวยงานแบบครบวงจร

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• การบริการที่ผูรับบริการสามารถสืบคนขอมูลดานภาษีดวยตนเองผานชองทางออนไลน
58
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• มีชองทางการลงทะเบียนออนไลน
• การติดตอเจาหนาที่ผานชองทางออนไลน
• การลงทะเบียนเสียภาษีผานชองทางออนไลน ที่ผูรับบริการสามารถดําเนินการดวย
ตนเอง
• ระบบเลขทะเบียนภาษีหลัก (Single Tax ID) เพื่อใหผูเสียภาษีสามารถทําธุรกรรมดาน
ภาษีทุกประเภท
• ระบบการยืนยันตัวตน โดยผูเสียภาษี Login เขาระบบเพียงครั้งเดียว (Single Sign
On) สําหรับทําธุรกรรมดานภาษีทุกประเภท
• ระบบใหขอมูลดานภาษีที่ปรับตามความตองการของผูรับบริการในแตละกลุม และ แต
ละชวงการดําเนินชีวิตของผูรับบริการ
• ระบบที่คอยอัพเดทขอมูลและสถานะของผูเสียภาษีตลอดชวงชีวิต 59
• มีการใหขอมูลที่สอดคลองกับความตองการของแตละกลุมผูรับบริการ
ตารางที่ 43 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและรายได ในขั้นตอนการลงทะเบียนผูเสียภาษี
58

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอรมภาษี
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 ระบบภาษีบูรณาการขาม
หนวยงานแบบครบวงจร

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบที่สามารถเติมขอมูลที่หนวยงานภาครัฐจัดเก็บไว (pre-fill) โดยอัตโนมัติ
• ระบบที่สามารถคํานวณภาษีอัตโนมัติ ที่ผูเสียภาษีตองชําระเพิ่มหรือไดรับคืน
• ระบบแจงเตือนผูเสียภาษีลวงหนาผานชองทางติดตออีเมล หรือ SMS สวนบุคคล เชน
การแจงเตือนวันกําหนดสงแบบฟอรมภาษี การแจงเตือนวันครบกําหนดวันชําระภาษี
เปนตน
ตารางที่ 44 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและรายได ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอรมภาษี

58
59

ชองทางออนไลน รวมถึง ชองทางเว็บไซต อีเมล และ ชองทางมือถือ
การเปลี่ยนแปลงทางรายไดและ/หรือรายจายตลอดชวงชีวิต เชน เริ่มทํางาน แตงงาน มีบุตร พิการ เกษียณ ฯลฯ
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ขั้นตอนการชําระ/ขอคืนภาษี
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 ระบบภาษีบูรณาการขาม
หนวยงานแบบครบวงจร

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบชําระและคืนภาษีอัตโนมัตผิ า นบัญชีธนาคารของผูเสียภาษี

ตารางที่ 45 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและรายได ในขั้นตอนการชําระ/ขอคืนภาษี
ขั้นตอนการตรวจสอบภาษี
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 ระบบภาษีบูรณาการขาม
หนวยงานแบบครบวงจร

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบจัดเก็บขอมูลดานภาษีทุกชนิดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
• ระบบตรวจสอบภาษีและเอกสารประกอบการยื่นภาษี ผานชองทางออนไลน
• ระบบวิเคราะหขอมูล เพื่อคนหาและระบุตัวบุคคลที่อยูนอกระบบภาษี เพื่อขยายฐาน
ภาษี (Taxpayer Discovery)
• ระบบวิเคราะหขอมูล เพื่อคนหาและระบุตัวบุคคลที่มีแนวโนม ควรถูกตรวจสอบดาน
ภาษี (Audit Selection)
• ระบบประเมินและใหคะแนนความเสี่ยง 60ของผูเสียภาษี (Risk Scoring)
ตารางที่ 46 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและรายได ในขั้นตอนการตรวจสอบภาษี
59

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและ
รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 69% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถและพัฒนา
ไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการดังตอไปนี้
• ระบบจายภาษีอัตโนมัติ(Automatic Tax Filing) ระบบที่รวบรวมขอมูลตางๆ ของทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อ
นํามาเพิ่มความเปนอัตโนมัติในกระบวนการจายภาษีและอํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษี โดยการกรอกขอมูลที่หนวยงาน
ภาครัฐมีอยูแลวใหโดยอัตโนมัติ (Auto-fill) การคํานวณภาษีและการชําระ/ขอคืนภาษีผานบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเมื่อไดรับ
อนุมัติ
• ระบบวิเคราะหขอ มูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก (Tax Analytics) ระบบบูรณาการและวิเคราะหขอมูลจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บภาษีใหถูดตอง ครบถวน โดยการ
คนหาและระบุบุคคลที่ควรอยูในระบบภาษี และการคัดเลือกบุคคลที่ควรถูกตรวจสอบเปนพิเศษ อาทิ ผูที่มีการทําธุรกรรม
และพฤติกรรมการใชจายที่นาสงสัย
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ความเสี่ยงในที่นี้ หมายถึง โอกาสในการเกิดขอผิดพลาดในกระบวนการยื่นภาษีของผูเสียภาษีแตละราย เชน กรอกขอมูลผิด คํานวณภาษีผิด ยื่นเอกสารประกอบผิด ฯลฯ ซึ่งอาจประเมินจาก
ประวัติการเสียภาษี หรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่นาสงสัย เพื่อเปนขอมูลใหหนวยงานทําการตรวจสอบภาษีของผูเสียภาษีรายนั้นๆ
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โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 111 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานภาษีและรายได

รูปที่ 112 แผนการดําเนินการโครงการดานภาษีและรายได

142

บทที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับความมัน่ คงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนครอบคลุม 4 มาตรการ ไดแก ความปลอดภัย
สาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การปองกันภัยธรรมชาติ และ การจัดการในภาวะวิกฤต

ความปลอดภัยสาธารณะ

วัตถุประสงคหลักของการดําเนินงานดานความปลอดภัยสาธารณะ คือการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ในประเทศ ซึ่งในปจจุบันมีเทคโนโลยีหลายประเภทที่สามารถนํามาสนับสนุนการทํางานของหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานความปลอดภัย
สาธารณะ ดังเชน
• การเพิ่ ม การเฝ า ระวั ง (Surveillance) สามารถนํ า กล อ งวงจรป ด มาติ ด ตั้ ง ให ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นวงกว า ง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการสังเกตการณและบันทึกภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น
• การเพิ่มความคลองตัวของเจาหนาที่ (Mobility) สามารถใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ (mobile device) เชน smart phone
หรือ tablet ชวยใหเจาหนาที่ภาคสนามสามารถบันทึกและเขาถึง ขอมูลไดอยา งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ง
ขอมูลภาพ เสียง และขอมูลอื่นๆ
• การเพิ่ ม การมี ส ว นร ว มในการแก ป ญ หา (Crowdsourcing) โดยการเพิ่ ม ช อ งทางให ป ระชาชนสามารถติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ
เจาหนาที่ไดสะดวกยิ่งขึ้น และมีสวนรวมในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและแกปญหา
• การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) สามารถนํามาชวยวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตอการเกิดเหตุ และชวยเจาหนาที่
วิเคราะหขอมูลในการสืบสวน จับกุมและดําเนินคดี

รูปที่ 113 เทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการทํางานของหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานความปลอดภัยสาธารณะ
ในปจจุบันสามารถนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาคสนาม และเปลี่ยนจาก
การแกไขสถานการณหลังเกิดเหตุมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากขึ้น โดยสามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้
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• ระดับที่ 1 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะแบบดั้งเดิม (Traditional Public Safety) โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลผานชองทางกายภาพ ชองทางโทรศัพท และปฏิบัติงานโดยใชเอกสารเปนหลัก
• ระดั บ ที่ 2 การรั ก ษาความปลอดภั ย สาธารณะเชิ ง รั บ โดยใช เ ทคโนโลยี ส นั บ สนุ น ด า นข อ มู ล (Responsive Public
Safety) เปนการนําอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ (mobile device) มาสนับสนุนการทางานของเจาหนาที่ภาคสนาม เพื่อเพิ่ม
ความคลองตัวและสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลไดรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส
• ระดับที่ 3 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Proactive Public Safety)
มีศูนยบัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการทางานของเจาหนาที่ภาคสนาม โดยนําเครื่องมือ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time รวมทั้งเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการปองกันในเชิงรุก

รูปที่ 114 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

ดําเนินคดี

ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะสามารถแบงขั้นตอนไดเปน 3 ขั้นตอน คือ การรับแจงเหตุ การสืบสวน และการจับกุมและ

รูปที่ 115 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
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ในขั้นตอนของการรับแจงเหตุ เทคโนโลยีไมเพียงแคชวยเพิ่มชองทางในการรับแจงเหตุ และสงขอมูลใหเจาหนาที่ภาคสนามปฏิบัตกิ าร แตยัง
สามารถชวยคาดการณความเสี่ยงและแจงใหเจาหนาที่รับทราบเพื่อเฝาระวังสถานการณ ดังแสดงในรูปที่ 116
ในระดับที่ 1 ประชาชนสามารถทําการแจงเหตุ ไปยังเจาหนาที่ตํารวจผานทางโทรศัพท หรือเดินทางไปยังสถานีตํารวจ จากนั้น
เจาหนาที่ตํารวจภาคสนามจะไดรับแจงเหตุผานวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ และเดินทางไปบริเวณจุดเกิดเหตุโดยไมมีขอมูลตั้งตน
ในระดับที่ 2 มีการเพิ่มชองทางการแจงเหตุ โดยประชาชนสามารถแจงเหตุผานชองทางอิเล็กทรอนิกส และเจาหนาที่ตํารวจ
ภาคสนามมีอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลเบื้องตน เชน พิกัดสถานที่เกิดเหตุ เวลาเกิดเหตุ ไดอยาง
รวดเร็ว
ในระดับที่ 3 กอนเกิดเหตุรายเจาหนาที่ตํารวจสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อทําการประเมินความ
เสี่ยงในการเกิดเหตุ และ ตรวจจับพฤติกรรมตองสงสัยกอนเกิดเหตุ และเมื่อเกิดเหตุราย ศูนยบัญชาการจะสามารถสงขอมูลใหเจาหนาที่
ตํารวจภาคสนามที่อยูใกลจุดเกิดเหตุ ผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ แบบ Real-Time

รูปที่ 116 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ในขั้นตอนการรับแจงเหตุ
ตอมาในขั้นตอนการสืบสวน เทคโนโลยีสามารถชวยเพิ่มความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ รวมทั้ง
เพิ่มความมีสวนรวมของประชาชนในการชวยคลี่คลายคดี ดังแสดงในรูปที่ 117
ในระดับที่ 1 เจาหนาที่ตํารวจภาคสนามเก็บหลักฐาน ณ จุดเกิดเหตุและบันทึกลงกระดาษ และเมื่อเดินทางกลับไปที่สถานีตํารวจ
เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ไดกับฐานขอมูล และเริ่มดําเนินการสืบสวน
ในระดับที่ 2 เจาหนาที่ทําการบันทึกหลักฐาน ถายรูป และตรวจสอบหลักฐานกับฐานขอมูลผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ณ จุดเกิด
เหตุ และเริ่มดําเนินการสืบสวนไดทันที อีกทั้งยังมีชองทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหประชาชนสามารถแจงเบาะแสเพิ่มเติม
ในระดับที่ 3 มีการใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อชวยระบุตัวบุคคลที่เขาขายเปนผูตองสงสัย และชวย
จัดลําดับความสําคัญของคดีที่ตองสืบสวน นอกจากการแจงเบาะแส ประชาชนยังสามารถมีสวนรวมในการชวยสืบสวนคดีผานชอ งทาง
อิเล็กทรอนิกส (Crowdsourcing)
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รูปที่ 117 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ในขั้นตอนการสืบสวน
ในขั้นตอนการจับกุมและดําเนินคดี เทคโนโลยีสามารถชวยเพิ่มความแมนยําและเปนชองทางในการรวบรวมหลักฐานมัดตัวผูตอง
สงสัย จึงมีโอกาสสูงที่เจาหนาที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดและดําเนินคดีไดทันที รวมทั้งปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย ดังแสดงในรูปที่ 118
โดยในระดับที่ 1 หลังจากที่เจาหนาที่ตํารวจภาคสนามเดินทางไปจับกุมผูตองสงสัยตามเบาะแส แลวเดินทางกลับไปที่สถานีตํารวจ
เพื่อสอบสวนผูตองสงสัย หากมีหลักฐานไมเพียงพอที่จะเอาผิด เจาหนาที่ตํารวจจําเปนตองทําการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม กอนที่จะ
ดําเนินคดี
ในระดับที่ 2 เจาหนาที่ตํารวจสามารถเดินทางไปจับกุมผูตองสงสัย พรอมขอมูลที่เปนประโยชน เชน ที่อยู ทะเบียนรถ ซึ่งถูก
รวบรวมผาน mobile device หลังจากนั้นสามารถทําการสอบสวนผูตองสงสัยและบันทึกหลักฐานผาน mobile device และสามารถสง
หลักฐานดิจิทัลไปยังหนวยงานพิเศษพิสูจนหลักฐานทางดิจิทัล
ในระดับที่ 3 เจาหนาที่ตํารวจสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อชวยวิเคราะหพฤติกรรมของผูตองสงสัย
เพื่อชวยในการวางแผนการจับกุม นอกจากนั้นเจาหนาที่ตํารวจยังสามารถติดกลองดิจิทัล Body Camera เพื่อสงภาพเหตุการณขณะเขา
จับกุมไปยังศูนยบัญชาการ แบบ real time และมีเครื่องมือใหเจาหนาที่สามารถพิสูจนหลักฐานดิจิทัลไดดวยตนเอง
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รูปที่ 118 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ในขั้นตอนการจับกุมและดําเนินคดี
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล
ดานการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีด
ความสามารถเชิงดิจิทลั ที่จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
ขั้นตอนการแจงเหตุ
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 การรักษาความ
• ระบบบริการประชาชนเพื่อแจงเหตุผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช
• เจาหนาที่ภาคสนามมีเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) สําหรับรับแจงเหตุ
เครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
และรับขอมูลเบื้องตน
• ระบบที่ มี ก ารบู ร ณาการข อ มู ล เชิ ง รุ ก เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย สาธารณะ เช น การ
เชื่อมโยงขอมูลจากกลองวงจรปดของหนวยงานตางๆ กับขอมูลอาชญากรรม เปนตน
(Surveillance and Crime Cases Data Integration)
• ระบบวิเคราะหขอมูลเชิงลึกและภาพเคลื่อนไหว (Video) สําหรับการประเมินความเสีย่ ง
การเกิดเหตุแตละพื้นที่ในแตละชวงเวลา เพื่อนําไปใชในการบริการจัดการการเฝาระวัง
(Predictive Video Analytics)
• ระบบและเครื่องมือสําหรับศูนยบญ
ั ชาการในการติดตาม ควบคุมและบริหารจัดการเหตุ
(Command Center)
ตารางที่ 47 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานความปลอดภัยสาธารณะ ขั้นตอนการแจงเหตุ
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ขั้นตอนการสืบสวน
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใชเครื่องมือ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึก

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• เจ า หน า ที่ ภ าคสนามมี เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ (Mobile Device) เพื่ อ ใช บั น ทึ ก
หลักฐานและสามารถเขาถึงฐานขอมูลระหวางการสืบสวน
• ระบบบริการประชาชนสําหรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับคดีหรือเหตุตางๆ ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส
• ระบบบู ร ณาการข อ มู ล เพื่ อ ช ว ยในการสื บ สวน เช น ประวั ติ อ าชญากร และ คดี
อาชญากรรม (Criminal Records and Crime Cases Data Integration)
• ระบบวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อระบุผูตองสงสัย และจัดลาดับความสาคัญของคดีที่
สืบสวน (Suspect Identification and Case Prioritization enabled by Analytics)
• ระบบบริการประชาชนเพื่อใหมีสวนรวมในการสืบสวนคดีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
เชน แจงเบาะแสตางๆ เปนตน (Crowdsourcing)
ตารางที่ 48 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานความปลอดภัยสาธารณะ ขั้นตอนการสืบสวน

ขั้นตอนการจับกุมและดําเนินคดี
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใชเครื่องมือ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึก

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• เจาหนาที่ภาคสนามมีเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) ที่สามารถแสดง
ขอมูลสนับสนุนการเขาจับกุมผูตองสงสัย
• ระบบบูรณาการขอมูลเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมผูตองสงสัย เชน ขอมูลการใชโทรศัพท
ข อ มู ล การเดิ น ทาง ข อ มู ล ธุ ร กรรมการเงิ น เป น ต น (Suspect’s Behavior Data
Integration)
• ระบบวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูตองสงสัยเพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุนการเขา
จับกุมผูตองสงสัย (Pattern of Life Analytics)
• เครื่องมือที่ชวยเจาหนาที่พิสูจนหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลเพื่อประกอบการดาเนินคดี
(Digital Evidence Forensic)
ตารางที่ 49 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานความปลอดภัยสาธารณะ ขั้นตอนการจับกุมและดําเนินคดี

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวาปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานความ
ปลอดภั ย สาธารณะโดยเฉลี่ ย อยู ที่ 77% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เป า หมายการพั ฒ นาในระยะ 3 ป ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ส ามารถป ด ช อ งว า งขี ด
ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2
โครงการดังตอไปนี้
• การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก (Safe City) การบูรณาการขอมูลจากกลองวงจรปดทั้งหมด และใชระบบ
video analytics เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และแจงเตือนความเสี่ยงของการเกิดเหตุในแตละพื้นที่และชวงเวลา เพื่อใหสามารถ
จัดสรรการเฝาระวังในเชิงรุก เชน แจงเตือนเมื่อมีวัตถุแปลกปลอมถูกทิ้งไวในที่สาธารณะเปนเวลานาน หรือ มีผูบุกรุกใน
บริเวณตองหาม
• การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ผานการใชเครื่องมือและระบบดิจิทัล (Digital Police) การนําเครื่องมือเชิง
ดิจิทัลและระบบวิเคราะหขอมูลเชิงลึกมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ภาคสนามตลอดทั้งกระบวนการ
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ครอบคุลมการรับเรื่อง การสืบสวน การจับกุมและการดําเนินคดีผูตองสงสัย เชน พัฒนาระบบรับแจงเหตุ เครื่องมือเก็บ
หลักฐานอิเล็กทรอนิกส ระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อระบุผูตองสงสัย
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 119 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานความปลอดภัยสาธารณะ

รูปที่ 120 แผนการดําเนินการโครงการดานความปลอดภัยสาธารณะ
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การบริหารจัดการชายแดน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ัลสามารถนํามาสนับสนุนการทํางานดานความมั่นคง ซึ่งมีการบริหารจัดการชายแดนเปนหนึ่งในหัวขอ
หลักที่สําคัญ โดยวัตถุประสงคหลักของการดําเนินงานดานการบริหารจัดการชายแดน คือการปองกันและแกไขปญหาการคุกคามจาก
ภายนอก
เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการชายแดนในปจจุบันจะสังเกตเห็นไดวามีความซับซอนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเปน
ศูนยกลางในหลายๆ ดาน เชน เปนศูนยกลางดานการทํางาน ซึ่งประเทศไทยมีแรงงานตางดาวมากถึง 1.3 ลานคน 61 โดยประมาณ เปนศูนย
การดานการคา การลงทุนจากตางประเทศ โดยมีเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกวา 120 ลานบาท 62 ประเทศไทยยังเปนศูนยกลางดาน
การแพทย ซึ่งมีชาวตางชาติเดินทางมารับการรักษาที่ประเทศไทยกวา 2 ลานคน ตอป 63 อีกทั้งยังเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว สงผลใหมี
นักทองเที่ยวชาวตางชาติกวา 25 ลานคน 64 เดินทางเขามาในประเทศ เปนตน
นอกจากตองรองรับบุคคลและสินคาที่เขา-ออกประเทศ ที่หลากหลายและมีจุดมุงหมายแตกตางกันนั้น ประเทศไทยยังมีหลาย
ชองทางในการเขา-ออกประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา/ทะเล และชายฝง สงผลใหยากตองการบริหารจัดการ ซึ่งความซับซอน
ทั้งหลายนี้ ยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นจากแรงกระตุนตางๆ เชน การเชื่อมโยงในอาเซียน และนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน
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รูปที่ 121 ความซับซอนในการบริหารจัดการชายแดนของประเทศไทย
จากสาเหตุหลักดังกลาวทําใหการบริหารจัดการชายแดนของไทย มีความทาทายที่จะตองทําการรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัย
เพื่อปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (รูปที่ 122) ดังเชน ผูอพยพและหนีภัย แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานตางดาว การกอการ
รายและอาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย การคายาเสพยติด การคาอาวุธ เปนตน และในขณะเดียวกันก็มีความจําเปนตองคํานึงถึงความ
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สะดวกสบายของผูเดินทาง เพื่อสรางโอกาสและรายไดใหแกประเทศชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตอไป เชน เพื่อสรางประสบการณการทองเที่ยวที่ดี เพื่อสรางแรงกระตุนการคาระหวางประเทศ และสรางแรงกระตุนการลงทุน เปนตน

รูปที่ 122 ความทาทายในการบริหารจัดการชายแดนของประเทศไทย 65
64

ในปจจุบันสามารถนําเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัย และชวยอํานวยความสะดวกแกผูเดินทาง โดยสามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
• ระดับที่ 1 การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนและพิสูจนตัวตนผานเอกสาร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง (Paper
Based Border Management)
• ระดับที่ 2 การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสําหรับพลเมือง
(Advance Passenger Information & Automated Border Management for Citizen) โดยไดรับขอมูลผูโดยสาร
และยานพาหนะกอนเดินทางถึงที่หมาย เพื่อตรวจสอบขอมูลและประเมินความเสี่ยงลวงหนา โดยพลเมืองหรือผูถือสัญชาติ
ของประเทศสามารถพิสูจนตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการเดินทางขามแดนผานชองทางอัตโนมัติ และผูโดยสารชาวตางชาติ
สามารถพิสูจนตัวตนและยื่นเอกสารที่เคานเตอรตรวจคนเขาเมือง
• ระดับที่ 3 การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสาหรับพลเมืองและ
ผูโดยสารตางชาติที่ผานเกณฑ (Integrated & Automated Border Management) โดยไดรับขอมูลผูโดยสารตั้งแตทํา
การออกตั๋วโดยสาร หรือลงทะเบียนเดินทางผานแดนดวยยานพาหนะ ทําใหเพิ่มระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลและประเมิน
ความเสี่ยงลวงหนานานขึ้น รวมทั้งขยายผลใหผูโดยสารชาวตางชาติที่ผานเกณฑสามารถพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ
และชาวตางชาติอื่นๆ สามารถพิสูจนตัวตนและยื่นเอกสารที่เคานเตอรตรวจคนเขาเมือง ในขณะที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
มีอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล
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รูปที่ 123 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยในการบริหารจัดการชายแดน
เทคโนโลยีสามารถชวยเพิ่มศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดน เพิ่มความสะดวกสบายในการพิสูจนตัวตนผาน
ชองทางอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง โดยสามารถแบงการทํางานของการบริหารจัดการ
ชายแดนไดเปน 2 การทํางานหลัก คือ การประเมินความเสี่ยงผูเดินทาง และการพิสูจนตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการเดินทางขามแดน

รูปที่ 124 ขั้นตอนการทํางานหลักของการบริหารจัดการชายแดน
โดยในระดับที่ 1 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการคัดกรองบุคคลเขาประเทศจะเกิดขึ้น ณ ดานตรวจคนเขาเมือง เมื่อ
ผูโดยสารเดินทางถึงจุดตรวจที่ประเทศปลายทาง โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะทําการพิจารณาเอกสารการเดินทางตางๆ เชน หนังสือ
เดินทาง วีซา และเอกสารตรวจคนเขาเมือง เปนตน ซึ่งผูโดยสารทุกประเภทจะผานขั้นตอนและวิธีการคัดกรองในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นใน
ระดับการพัฒนานี้ถามีจํานวนผูโดยสารหนาแนน อาจจะสงผลทําใหการตรวจสอบคนเขาเมืองทําไดไมทั่วถึง เนื่องจากใชเวลานานในการ
พิจารณา
ในระดับที่ 2 เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสามารถประเมินความเสี่ยงลวงหนากอนที่ผูโดยสารจะเดินทางมาถึง เนื่องจากไดรับขอมูล
ผูโดยสารลวงหนากอนที่ผูโดยสารจะออกเดินทาง ทําใหมีระยะเวลาในตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลตางๆ ภายในประเทศ สามารถทําการ
ประเมินความเสี่ยง และพิจารณาอนุมัติการเดินทางเขาออกประเทศลวงหนา ดังนั้นเมื่อผูโดยสารเดินทางมาถึง ณ จุดตรวจจะไดรับทราบถึง
ผลการอนุมัติทันทีหลังจากผานการยืนยันตัวตน ทําใหเจาหนาที่สามารถจัดลําดับความสําคัญการคัดกรองบุคคล และลดระยะเวลาพิจารณา
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นอกจากนั้นในขั้นการพิสูจนตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการเดินทางขามแดน สามารถใชลักษณะทางชีวภาพมาชวยในการยืนยันตัว
บุคคล สําหรับพลเมืองของประเทศโดยผานชองทางอัตโนมัติ จึงทําใหสามารถลดระยะเวลา และเพิ่มความถูกตองในการคัดกรองบุคคลเขา
ประเทศได
ในระดับที่ 3 เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะมีระยะเวลาประเมินความเสี่ยงลวงหนานานขึ้น ตั้งแตผูโดยสารทําการออกตั๋วโดยสาร
หรือลงทะเบียนยานพาหนะขามผานแดน จึงสามารถตรวจสอบขอมูลที่ซับซอนไดอยางถูกตองครบถวนมากขึ้น ทั้งตรวจสอบกับฐานขอมูล
ภายในและภายนอกประเทศ จึงสงผลใหการบริหารจัดการชายแดนปลอดภัยมากขึ้น
ในขณะที่ขั้นตอนการพิสูจนตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการเดินทางขามแดน มีการขยายผลใหทั้งพลเมืองและผูโดยสารชาวตางชาติที่
ผานเกณฑสามารถทําการพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติได และชาวตางชาติอื่นๆ สามารถพิสูจนตัวตน ณ จุดตรวจ โดยการยื่นเอกสาร
ในขณะที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมีอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานไดดียิ่งขึ้น

รูปที่ 125 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยในการบริหารจัดการชายแดน สําหรับขั้นตอนการประเมินความเสีย่ ง และพิสจู น
ตัวตน
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลดานการ
ประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสาหรับพลเมือง และผูโดยสารตางชาติที่ผานเกณฑ
ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปนี้
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การประเมินความเสี่ยงผูเดินทาง
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
ผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจน
ตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสาหรับ
พลเมืองและผูโดยสารตางชาติที่ผาน
เกณฑ

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบตรวจสอบขอมูลผูโ ดยสารเพือ่ ประเมินความเสี่ยงลวงหนา
• การบูรณาการขอมูลผูโดยสารระหวางระบบตรวจคนเขาเมืองกับระบบของสายการบิน
ตางๆ โดยมีการสงขอมูลระหวางระบบแบบ Real time ยกตัวอยางขอมูลที่สง เชน ชื่อ
นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง เปนตน
• การบูรณาการขอมูลแบบ Real time ระหวางขอมูลผูโดยสาร และขอมูลยานพาหนะ
เมื่อมีการลงทะเบียนเดินทางขามแดนดวยยานพาหนะ
• การบู ร ณาการฐานข อ มู ลที่ สํ าคั ญ ภายในประเทศระหว า งข อ มู ล บุ คคล และข อ มูล
อาชญากร เชน ทะเบียนราษฏร ขอมูลหมายจับ บัญชีเฝาระวัง คําสั่งศาล เปนตน
• การบูรณาการขอมูลอาชญากรกับฐานขอมูลจากตางประเทศ เชนขอมูลตํารวจสากล
เพื่อนํามาใชในการประเมินความเสี่ยง
ตารางที่ 50 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการบริหารจัดการชายแดน ในการประเมินความเสี่ยงผูเ ดินทาง

การพิสูจนตัวตนเพื่อรับการอนุมตั ิการเดินทางขามแดน
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
• ระบบอิเล็กทรอนิกสกลางสําหรับใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองบันทึกขอมูลผูเดินทาง
ผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจน
ขามแดน เชน ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลลักษณะทางชีวภาพ และขอมูลเกี่ยวกับการ
ตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสาหรับ
เดินทาง เปนตน
พลเมืองและผูโดยสารตางชาติที่ผาน
• ระบบลงทะเบียนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกชาวตางชาติที่เดินทางเขาออกประเทศ
เกณฑ
เป น ประจํ า เช น นั ก ศึ ก ษาชาวต า งชาติ และผู ถื อ ใบอนุ ญ าตทํ า งาน (Registered
Traveler Program) เปนตน
• การบริการตรวจสอบและพิสูจนตัวตนดวยลักษณะทางชีวภาพ ผานชองทางอัตโนมัติ
(Automated Gate) เชน ลายนิ้วมือ ใบหนา มานตา เพื่ออนุมัติการเดินทางขามแดน
สําหรับชาวตางชาติที่มีการลงทะเบียนไวลวงหนา
• อุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองสําหรับตรวจสอบขอมูลและพิสูจนตัวตนผูเดินทางขามแดน
ตารางที่ 51 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการบริหารจัดการชายแดน ในการพิสูจนตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการขามแดน
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ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ
บริหารจัดการชายแดนโดยเฉลี่ยอยูที่ 68% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังนั้นเพื่อใหสามารถปดชองวางขีด
ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2
โครงการดังตอไปนี้
• ระบบประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนา (Advance Passenger Processing) ระบบตรวจสอบผูโดยสาร
ลวงหนาเพื่อเพิ่มระดับการควบคุมความปลอดภัยของประเทศ โดยระบบจะชวยใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสามารถ
ตรวจสอบผูโดยสารทุกรายที่กําลังจะเดินทางเขาสูประเทศไทย ณ เคานเตอรเช็คอินของสายการบินในประเทศตนทาง ซึ่ง
เจาหนาที่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการอนุญาตใหเขาประเทศกอนที่ผูโดยสารจะออกเดินทาง
• ขยายการใชงานชองทางอัตโนมัติดวยระบบพิสูจนตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion) ขยายการใชงาน
ชองทางอัตโนมัติสําหรับพิสูจนตัวตนดวยลักษณะทางชีวภาพในการตรวจคนเขาเมืองใหครอบคลุมทุกชองทางการเดินทาง
ไดแกทางอากาศ ทางพื้นดิน และทางน้ํา สําหรับทั้งพลเมืองและชาวตางชาติที่เดินทางเขาออกประเทศเปนประจําที่ไดทําการ
ลงทะเบียนลวงหนาไว เชน นักศีกษาตางชาติ และผูถือใบอนุญาตทํางาน
โดยมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 126 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานความปลอดภัยสาธารณะ

รูปที่ 127 แผนการดําเนินการโครงการดานความปลอดภัยสาธารณะ
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การปองกันภัยธรรมชาติ

การปองกันภัยธรรมชาติ และการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในปจจุบันยังมีความซับซอนสูง ทั้งในดานชนิดภัยพิบัติ
ประเภทขอมูล หนวยงานที่เกี่ยวของ ชองทางการสื่อสาร ตลอดจนถึงผูประสบภัย ซึ่งลวนแตมีปริมาณมากที่ภาครัฐตองทําการแบกรับ สงผล
ใหภาครัฐตองมีมาตรการที่เปนมาตรฐานสากลในการปองกันภัยธรรมชาติ โดยมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในทุกๆป มีการ
นําขอมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ มาสนับสนุนการดําเนินงาน นอกจากนี้โครงสรางในการดําเนินงานของภาครัฐยังมีการมอบอํานาจ
และกําหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบตามความชํานาญใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนลวน
ตางมีหนาที่สําคัญในการติดตอประชาชนในประเทศจํานวน 67 ลานคน เพื่อใหเตรียมความพรอมรับมือกับภัยตางๆที่จะเกิดขึ้น ถึงแมวาใน
ป จ จุ บั น ภาครัฐ จะมี มาตรการรองรับ ดัง กลาวแลวก็ ตาม แต ก ารป องกั น ภัยธรรมชาติยั ง มีความซับ ซอ นที่ เกิ ดจากสภาวะสิ่ง แวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหภาครัฐหลายฝายจําเปนตองหันมาใหความสําคัญกับการรับมือภัยตางๆ มากยิ่งขึ้น

รูปที่ 128 ความซับซอนของมาตรการจัดการภัยธรรมชาติของประเทศไทย
เทคโนโลยีสามารถถูกนํามาใชเพื่อตอบโจทยความทาทาย และลดผลกระทบของภัยธรรมชาติตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถแบงระดับการพัฒนาของการปองกันภัยธรรมชาติออกไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้
• ระดับที่ 1 การปองกันภัยธรรมชาติจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต (Natural Disaster Management Based on Past
Incident) เปนการใชประสบการณและขอมูลจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต ทําใหสามารถปองกันไดเฉพาะในพื้นที่ที่เคย
ประสบภัยมาแลว
• ระดั บ ที่ 2 การป อ งกั นภัยธรรมชาติ ผ า นการวิ เ คราะห ขอมูลพื้ นฐาน (Natural Disaster Management Driven By
Basic Information) โดยนํ า ระบบวิ เ คราะห ข อ มู ล เบื้ อ งต น มาใช ค าดการณ ภั ย ธรรมชาติ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั่ ว ประเทศ
แมกระทั่งในพื้นที่ที่ไมเคยประสบภัยมากอน ทําใหสามารถปองกันและลดผลกระทบไดทั่วถึงมากขึ้น
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• ระดั บ ที่ 3 การป อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ ผ า นการใช ร ะบบจํ า ลองเหตุ ก ารณ ใ นสถานการณ ต า งๆ (Natural Disaster
Management Driven by Scenario-Based Simulations) โดยใช ร ะบบจํ า ลองสถานการณ (Scenario-Based
Simulation) ผานการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่สามารถระบุชนิดของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น พื้นที่เกิดเหตุ และ
สาเหตุของการเกิดลวงหนาได ทําใหสามารถกําหนดวิธีปองกันที่เหมาะสมและเกิดผลกระทบนอยที่สุดสําหรับแตละบุคคลใน
แตละพื้นที่

รูปที่ 129 ระดับการพัฒนาของการปองกันภัยธรรมชาติ
ในระดับที่ 1 การคาดการณของสถานการณภัยพิบัติยังเปนการคาดการณเชิงพื้นที่ โดยการนําเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตมาเปน
องคประกอบหลักในการวิเคราะห แตยังไมมีการนําปญหาภัยใหมๆ มาประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ยังไมมีการวางแผนรับมือกับภัยใหมๆ
ที่คํานึงถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม เนื่องจากในระดับนี้เปนการคาดการณแบบเชิงพื้นที่ อีกทั้งยังมี
ความรูที่จํากัด สงผลใหไมมีการปองกันที่ครบถวน มีการกระจายความรูผานสื่อสาธารณะที่ยากตอการเขาถึง และมีวิธีการรับมือที่เปนแบบ
ดั้งเดิมที่เคยปฎิบัติมาในอดีต
ในระดับที่ 2 ระบบสามารถคาดการณภัยธรรมชาติลวงหนาโดยอาศัยขอมูลภัยพิบัติเบื้องตน ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานได โดยขอมูลเบื้องตนดังกลาวนี้สามารถถูกนําไปใชในการวิเคราะหเหตุลวงหนาตามพื้นที่และตามชนิดภัยพิบัติซึ่งไมสามารถกระทําได
ในอดีต
ในดานการเตรียมความพรอม เนื่องจากมีความเขาใจถึงลักษณะภัยพิบัติมากขึ้น และมีมาตรฐานในการรับมือกับภัยพิบัติ ทําใหเมื่อ
ทราบถึงภัยที่จะคุกคาม ภาครัฐก็สามารถที่จะใหขอมูลกับประชาชนไดโดยผานรูปแบบและชองทางที่หลากหลายขึ้นดวยเทคโนโลยีตางๆ เชน
การสื่อสารผานสื่อตางๆ อีเมล หรือหนังสือพิมพออนไลน เปนตน นอกเหนือจากนี้ภาครัฐยังมีการเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติระดับราย
ชนิดอีกดวย
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ในระดับที่ 3 ระบบสามารถจําลองเหตุการณในสถานการณตางๆ โดยพิจารณาขอมูลการปองกันภัยธรรมชาติและคุณสมบัติตางๆ
เชน ภูมิประเทศ ความหนาแนนของประชาชนในพื้นที่ ลักษณะของภัยพิบัติ เปนตน เพื่อนํามาวิเคราะห โดยสามารถระบุถึงรายละเอียดของ
เหตุการณ และประเมินความเสียหายตางๆ พรอมทั้งประเมินจุดเสี่ยงโดยประมาณการในสภาพแวดลอมที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ
นอกจากนั้นระบบยังสามารถนําขอมูลจากการประเมินไปแจงเตือนกลุมคนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบเพื่อเตรียมความพรอมผานชองทาง
สวนตัวตางๆ เชน โทรศัพทสวนตัวหรืออีเมลสวนตัว เปนตน ทําใหภาครัฐสามารถเตรียมพรอมที่จะรับมือกับสถานการณตามสัดสวนที่มี
แนวโนมจะเกิดเหตุได ประโยชนอีกประการของระบบจําลองสถานการณคือการความสะดวกอํานวยใหภาครัฐสามารถวางแผนไดใหครบทุก
ชวงของภัยพิบัติและใชมาตรการตามทุกเหตุที่เปนไปได

รูปที่ 130 การปองกันภัยธรรมชาติในแตละระดับขั้นตอนและในแตละระดับการพัฒนา
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ
ปองกันภัยธรรมชาติใหเปนแบบผานการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ภายในระยะเวลา 3 ป ซึ่งในแตละดานของการปองกันภัยธรรมชาติ สามารถ
แสดงขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่สําคัญตามระดับการพัฒนาดานการปองกันภัยธรรมชาติไดดังตารางตอไปนี้
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ดานการปองกันและการลดผลกระทบ
ระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ระดับที่ 2 การปองกันภัย
• ระบบจัดเก็บขอมูลสภาพแวดลอมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน ขอมูลระดับน้ํา ขอมูลสภาพ
ธรรมชาติผานการวิเคราะห
อากาศ หรือขอมูลการสั่นสะเทือนของพื้นดิน สําหรับเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห (Electronic Data)
ขอมูลพืน้ ฐาน
• ระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อคาดการณภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชนแบบครบวงจรเปนรายบุคคล เชน ขอมูลครัวเรือน ที่อยูอาศัย
รายได เปนตน เพื่อภาครัฐสามารถใหความชวยเหลือ
• ระบบใหขอมูลแกประชาชนผานชองทางสื่อสารสวนบุคคล เชน สงขอความ SMS เพื่อภาครัฐ
สามารถสงขอมูลแจงขาวสารเตือนประชาชนเชิงรุก
ตารางที่ 52 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปองกันภัยธรรมชาติ ดานการปองกันและลดผลกระทบ
ดานการเตรียมพรอมรับภัย
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 2 การปองกันภัย
ธรรมชาติผานการวิเคราะห
ขอมูลพืน้ ฐาน

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบใหขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อรับมื อภัยธรรมชาติผา นช องทางออนไลน (Online
Information Broadcast)
• ระบบวางแผนเพื่อจัดการภัยพิบัติ เชน การวางแผนสํารอง การวางแผนจัดฝกอบรม เพื่อเตรียม
รับมือภัยพิบัติ
• ระบบให ข อ มู ล แก ป ระชาชนผ า นช อ งทางสื่ อ สารส ว นบุ ค คล เช น ส ง ข อ ความ SMS เพื่ อ ให
ประชาชนเตรียมความพรอมรับมือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชนแบบครบวงจรเปนรายบุคคล เชน ขอมูลครัวเรือน ที่อยูอาศัย
รายได เปนตน เพื่อภาครัฐสามารถใหความชวยเหลือ
• ระบบใหขอมูลแกประชาชนผานชองทางสื่อสารสวนบุคคล เชน สงขอความ SMS เพื่อภาครัฐ
สามารถสงขอมูลแจงขาวสารเตือนประชาชนเชิงรุก
ตารางที่ 53 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปองกันภัยธรรมชาติ ดานการเตรียมพรอมรับภัย

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ
ป อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ โ ดยเฉลี่ย อยู ที่ 85% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เป า หมายการพั ฒ นาในระยะ 3 ป ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ส ามารถป ด ช อ งว า งขีด
ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ดังตอไปนี้

159

• บูรณาการขอมูล เพื่อติดตามและบริหารจัดการภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Data Integration) ระบบบูรณาการ
และเชื่อมโยงขอมูลขามหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในเชิงสภาพแวดลอมและเชิงประชากร เชน จํานวนผูอยูอาศัยรายพื้นที่ ขอมูล
ภูมิศาสตร ขอมูลน้ํา หรือขอมูลดิบจากเซ็นเซอรตางๆ เพื่อใชในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยตองมีมาตรฐานใน
การจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปเชื่อมโยงและใชไดจริงโดยมีหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและแผนการดําเนิน
โครงการดังนี้

รูปที่ 131 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานการปองกันภัยธรรมชาติ

รูปที่ 132 แผนการดําเนินการโครงการดานการปองกันภัยธรรมชาติ
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การจัดการในภาวะวิกฤต

การจัดการในภาวะวิกฤตเปนการแกปญหาหลายมิติหลังจากที่มีเหตุการณเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปญหามาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน การบริหารชายแดน ความปลอดภัยสาธารณะ และภัยธรรมชาติ การที่
ภาครัฐไมสามารถปองกันและหลีกเลี่ยงสถานการณไดตั้งแตตนจึงนํามาสูภาวะวิกฤติ ภาครัฐจึงตองมีมาตรการรองรับในการเผชิญเหตุการณ
และมาตรการบรรเทาทุกขเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากภาวะคับขันซึ่งขึ้นอยูกับเวลา และความเชี่ยวชาญของทีมงานกอบกู ทายที่สุดแลว
ภาครัฐตองทําการฟนฟูประชาชนและประเทศใหกลับมามีสภาพที่แข็งแกรงกวาเดิม

รูปที่ 133 กระบวนการการจัดการในภาวะวิกฤต
สําหรับดานการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หนวยงานภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงานบริหารจัดการ โดย
สามารถแบงระดับการพัฒนาออกไดเปน 3 ระดับหลัก ดังนี้
• ระดับที่ 1 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตแบบดั้งเดิม (Conventional Crisis Management Practices) โดยการแจง
เตือนผานสื่อสาธารณะในวงกวางและการคนหาผูประสบภัยตามพื้นที่โดยไมมีแนวทางการคนหาที่ชัดเจน การบรรเทาทุกข
(Relief) เฉพาะเมื่อมีผูประสบภัยมาลงทะเบียนรองเรียน จนถึงการฟนฟู (Recovery) เพียงเพื่อใหไดกลับมาสูสภาพปกติ
กอนที่จะเกิดภาวะวิกฤต
• ระดับที่ 2 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตดวยขอมูลพื้นฐาน (Information Led Crisis Management Practices) มี
การใชขอมูลพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจในแตละขั้นตอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแตการแจงเตือนผานหลาย
ชองทางและการคนหาผูประสบภัยตามขอมูลผูอยูอาศัยรายพื้นที่ การคาดการณจํานวนผูประสบภัยเบื้องตนเพื่อเตรียมความ
ชวยเหลือไดรวดเร็วยิ่งขึ้น จนถึงการเก็บขอมูลและประเมินความเสียหายเบื้องตนเพื่อใหมีแนวทางการฟนฟูที่เหมาะสม
• ระดั บ ที่ 3 การบริ ห ารจั ด การในภาวะวิ ก ฤตผ า นการบู รณาการแบบครบวงจร (Integrated Crisis Management
Practices) เปนการบูรณาการขามหนวยงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแตการแจงเตือนผูอยูในพื้นที่ประสบภัยผาน
ชองทางสวนตัว และการนําเทคโนโลยีมาใชในการชวยหาผูประสบภัยอยางแมนยํา จนถึงการบูรณาการขอมูลผูประสบภัย
เพื่อใหสามารถคํานวณชนิดและปริมาณการชวยเหลือไดตรงกับความตองการ และการเก็บขอมูลผลกระทบตางๆ เพื่อนํามา
ฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
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รูปที่ 134 ระดับการพัฒนาของระบบการบริการจัดการในภาวะวิกฤต
ในระดับที่ 1 เนื่องดวยการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ เปนแบบแยกปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ โดยไมมี
การเชื่อมโยงความรวมมือหรือไมมีการบริหารจัดการจากจุดเดียว ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการบริหารเวลา
และทรัพยากรในการใหความชวยเหลือ นอกจากนี้การแจงเตือนประชาชนยังเปนวิธีการแบบดั้งเดิมโดยใชระบบแจงเตือนผานสื่อสารมวลชน
เชน โทรทัศน และ วิทยุ เปนตน ในระยะนี้ภาครัฐตองระดมกําลังเพื่อกอบกูผูสูญหาย อีกทั้งการดําเนินงานของภาครัฐยังถูกจํากัดตามพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบซึ่งอาจสงผลทําใหมองขามพื้นที่อื่นที่ภาครัฐไมไดรับขอมูล ถึงแมกระนั้น ผูประสบภัยและผูที่ไดรับความชวยเหลือจําเปนตอง
เดินทางไปลงทะเบียนเพื่อขอความชวยเหลือดวยตนเอง สงผลใหภาครัฐใหความชวยเหลือไดเฉพาะบุคคลที่ภาครัฐรับรูถึงตัวตนเทานั้น ดวย
ขอมูลที่มีจํากัดรวมถึงบุคคลากรและวิธีการดําเนินงานของภาครัฐ จึงทําใหสามารถฟนฟูสิ่งตางๆ ใหกลับมาเปนสภาพเดิมไดเทานั้น แตไม
สามารถพัฒนาใหไดดีกวาเดิม
ในระดับที่ 2 หนวยงานรัฐบาลทํางานใตศูนยบังคับบัญชาการซึ่งมีการกําหนดระดับการทํางาน และระดับความรับผิดชอบใหแตละ
หนวยงาน จึงทําใหความรับผิดชอบ หนาที่ และขอบเขตการทํางานระหวางหนวยงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามผูที่มีอํานาจใน
การตัดสินใจตองประจําการอยูที่ศูนยเพื่อสั่งการ ในขั้นตอนถัดไปภาครัฐสามารถแจงเตือนประชาชนผานชองทางออนไลน เชน เว็บไซตและ
สื่อสังคมตางๆ เปนตน และคนหาผูประสบภัยตามขอมูลเบื้องตนจากการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ หลังจากที่ไดรับการชวยเหลือ
เบื้องตนแลวผูประสบภัยสามารถเขาถึงหนวยงานใดก็ไดของภาครัฐ มากไปกวานั้นภาครัฐยังสามารถคาดการณถึงความตองการของ
ผูประสบภัยในเชิงประมาณการของสิ่งที่จําเปนสําหรับการอยูรอดไดอีกดวย ขณะเดียวกันภาครัฐสามารถนําขอมูลที่สะสมมาในอดีตและ
ขอมูลที่รวบรวมไดในปจจุบันมาประยุกตใชกับการฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับมาอยูในสภาพที่ดีกวาเดิม
ในระดับที่ 3 การบูรณาการฐานขอมูลและการนําเทคโนโลยีมาใชเปนสองปจจัยที่สําคัญที่สุดในการฟนฟูบูรณะประเทศใหกลับมา
แข็งแกรงกวาเดิม โดยเริ่มจากการมีผูบังคับบัญชาการที่สามารถสั่งการจากที่ไหนก็ไดผานระบบออนไลน ‘Virtual Command Center’ ทํา
ใหผูมีอํานาจสามารถออกคําสั่งไดอยางรวดเร็ว พรอมทั้งชวยใหสามารถออกมาตรการชวยเหลือไดอยางทันทวงที สงผลใหสถานการณไม
รุนแรงสาหัสเทาที่ควร ในขณะเดียวกันการแจงเตือนผานชองทางสวนบุคคลจะชวยใหประชาชนไดรับขอความที่ความสําคัญซึ่งมีโอกาสที่
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ขอความจะถึงตัวบุคคลมากกวาการสื่อสารมวลชนทั่วไป ในสถานการณการคนหา ภาครัฐมีการนําเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการตรวจจับ
และชวยเหลือที่เหนือกวาความสามารถของคนทั่วไป สวนในขั้นตอนการลงทะเบียน และประเมินความตองการรายบุคคลไดนําเทคโนโลยีที่
สะดวกตอการพกพาของเจาหนาที่ภาครัฐ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลโดยละเอียดถึงระดับความตองการเชิงลึก ทําใหสามารถใหบริการไดในระดับ
รายบุคคล ทายที่สุด สําหรับขั้นตอนการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงไดมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช สงผลใหภาครัฐมีความสามารถ
ในการฟนฟูสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จในวงกวาง

รูปที่ 135 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตในแตละระดับการพัฒนา
จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ
บริหารจัดการในภาวะวิกฤตดวยขอมูลพื้นฐาน ภายในระยะเวลา 3 ป ซึ่งในแตละขั้นตอนของการจัดการในภาวะวิกฤต สามารถแสดงขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลที่สําคัญตามระดับการพัฒนาดานการจัดการในภาวะวิกฤตไดดังตารางตอไปนี้
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ขั้นตอนการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 2 การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤตดวยขอมูลพื้นฐาน

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ศูนยบัญชาการสําหรับบริหารจัดการภาวะวิกฤตเพื่อสั่งการหรือเพื่อประสานงานกับ
เจาหนาที่ภาคสนามแบบทันทีทันใด (Real time)
• ระบบแจงเตือนประชาชนถึงสถานการณตางๆ ผานชองทางออนไลน เชน เว็บไซต
และสื่อสังคม เปนตน
• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชน เพื่อใหภาครัฐสามารถบริการจัดการขอมูลในภาวะ
วิกฤต เชน ขอมูลประชาชนที่อยูในพื้นที่เกิดภัย สภาวะแวดลอมในพื้นที่เกิดภัย
• ระบบใหขอมูลแกประชาชนผานชองทางสื่อสารสวนบุคคล เชน สงขอความ SMS เพื่อ
ภาครัฐสามารถสงขอมูลแจงขาวสารแกประชาชนในภาวะวิกฤต
ตารางที่ 54 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ขั้นตอนการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข

ขั้นตอนการฟนฟู
ระดับการพัฒนา
ระดับที่ 2 การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤตดวยขอมูลพื้นฐาน

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
• ระบบลงทะเบียนที่ใหผูประสบภัยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ความชวยเหลือตางๆ
ณ หนวยงานที่เกี่ยวของ (One Stop Aid Registration)
• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชน เพื่อใหภาครัฐสามารถบริการจัดการขอมูลในภาวะ
วิกฤต เชน ขอมูลประชาชนที่อยูในพื้นที่เกิดภัย สภาวะแวดลอมในพื้นที่เกิดภัย เปน
ตน
• ระบบใหขอมูลแกประชาชนผานชองทางสื่อสารสวนบุคคล เชน สงขอความ SMS เพื่อ
ภาครัฐสามารถสงขอมูลแจงขาวสารแกประชาชนในภาวะวิกฤต
ตารางที่ 55 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ขั้นตอนการฟนฟู

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ
จั ด การในภาวะวิ ก ฤตโดยเฉลี่ยอยูที่ 76% เมื่ อ เปรีย บเทีย บกั บ เปา หมายการพั ฒนาในระยะ 3 ป ดั ง นั้ น เพื่ อ ให สามารถป ดช อ งว างขีด
ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทิ ัล 2
โครงการดังตอไปนี้
• ระบบแจงเตือนภัยผานชองทางสวนตัวรายบุคคล (Personalized Warning System) ระบบบูรณาการขอมูลภัยพิบัติ
เพื่อใหขอมูลขาวสารและแจงเตือนภัยแกประชาชนที่อยูในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ผานชองทางการติดตอสวนตัว เชน มือถือ และ
อีเมล ใหประชาชนสามารถตอบสนองตอสถานการณไดถูกตองรวดเร็วมากขึ้น
• บูรณาการขอมูลเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Intelligence Centre for Crisis Management) ระบบบูรณาการ
ขอมูลทั้งภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหศูนยบัญชาการที่มีอยูในปจจุบันใชประโยชนในการติดตาม
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และบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เชน ขอมูลภูมิศาสตร ขอมูลสถานพยาบาล ขอมูลแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ขอมูลที่ตั้ง
หนวยกูภัยหรือหนวยบรรเทาภัย
โดยมีหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังนี้

รูปที่ 136 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานการจัดการวิกฤต

รูปที่ 137 แผนการดําเนินการโครงการดานการจัดการวิกฤต
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สวนที่ 3 กรอบระยะเวลาและแนวทางการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

บทที่ 10 กรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน
การจัดลําดับความสําคัญของมาตรการ

เพื่อใหสามารถระบุมาตรการเชิงดิจิทัลที่ตองไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก จําเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการ
โดยใชผลการวิเคราะหทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก
• การวิเคราะหในเชิงลึก หมายถึงระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐที่มีอยูป จจุบันเปรียบเทียบกับระดับที่
ตองการจะเปนในระยะ 3 ป ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการยกระดับที่สามารถทําได โดยใชผลการประเมินขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลปจจุบันของหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละดาน
• การวิเคราะหในเชิงกวาง หมายถึงระดับความพรอมในการพัฒนาของหนวยงานที่เกี่ยวของในมิติตางๆ อาทิ ความพรอมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานนโยบายและวิสัยทัศน ของหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละดาน โดยใชผลการ
สํารวจความพรอมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยที่จัดทําโดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.)

รูปที่ 138 เกณฑการแบงกลุมตามระดับขีดความสามารถเพื่อจัดลําดับความสําคัญ
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เพื่อใหสามารถนําผลการวิเคราะหมาใชประกอบการจัดลําดับความสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแบงมาตรการทั้ง 18
มาตรการออกเปน 3 ลําดับความสําคัญตามผลการประเมินเชิงกวางและเชิงลึกดังตอไปนี้
• มาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 1 ประกอบดวยมาตรการที่มีความพรอมสูงและยกระดับไดมาก ควรเรงสนับสนุนและผลักดัน
เพื่อใหเกิดผลและการพัฒนาแบบกาวกระโดด รวมทั้งสิ้น 9 มาตรการดังตอไปนี้
1. การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง
2. โครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
4. การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ
7. การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน
8. การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
9. ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร
• มาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 2 ประกอบดวยมาตรการที่มีความพรอมสูงและยกระดับไดบางสวน โดยเสนอใหจัดทําเปน
Quick Wins เพื่อปดชองวางและพัฒนาใหไดถึงเปาหมาย และมาตรการที่มีความพรอมต่ําแตยกระดับไดมาก ซึ่งควรไดรับการ
ผลักดันอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น 4 มาตรการดังตอไปนี้
1. การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง
2. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง
3. การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก
4. การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร
• มาตรการที่สําคัญเปนลํ าดั บที่ 3 ประกอบดวยมาตรการที่มีความพรอมต่ําและยกระดับไดนอย ควรมุงเนนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหดีเสียกอน รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการดังตอไปนี้
1. การบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร
2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
3. การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสําหรับผูโดยสาร
4. การบูรณาการขอมูลเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ
5. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
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ทั้งนี้เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการทีส่ ําคัญเปนลําดับที่ 1 ดังนี้

รูปที่ 139 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 3 ปของมาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 1
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ในระยะเวลา 3 ปของมาตรการทีส่ ําคัญเปนลําดับที่ 2

รูปที่ 140 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 3 ปของมาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 2
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ในระยะเวลา 3 ปของมาตรการทีส่ ําคัญเปนลําดับที่ 3

รูปที่ 141 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 3 ปของมาตรการที่สําคัญเปนลําดับที่ 3
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โดยภายในระยะเวลา 1 ปภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ จะเห็นผลลัพธของโครงการดังตอไปนี้

รูปที่ 142 แผนการดําเนินงานและผลลัพธของป 2559 ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
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บทที่ 11 ปจจัยสูความสําเร็จในการขับเคลือ่ นรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

จากการศึกษาวิเคราะหประสบการณในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ ที่มีขอบเขตกวาง ความซับซอนสูง และมีผูเกี่ยวของจํานวนมาก
พบวามีปจจัยสูความสําเร็จหลัก 5 ประการ
1. การเตรียมความพรอมคน (Citizen Competence)
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมคนทุกคนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนใหพรอมสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในเชิงการเพิ่ม
ศักยภาพของคนใหสามารถรับมือการเปลีย่ นแปลง และการสรางความเขาใจใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ผูนําบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)
มีผูบริหารที่เขาใจและใหความสําคัญตอการพัฒนาและคอยใหการสนับสนุนอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในการดําเนินงานเชิงบูรณา
การที่ตองไดรับความรวมมือระหวางหลายหนวยงาน เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม
3. แผนการดําเนินงานที่ขับเคลื่อนไดจริง (Actionable Plan)
มีแผนการดําเนินงานทีช่ ัดเจนขับเคลื่อนไดจริง โดยมีการระบุผูรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงการแบงบทบาทหนาที่ของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งดานการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและชี้วัดความสําเร็จ และการมอบหมายบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. มีการติดตามการดําเนินโครงการอยางจริงจัง (Continuous Monitoring)
มีการติดตามการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอยางรวดเร็วเพื่อผลักดันโครงการใหเกิดผลตามแผน
การดําเนินงานที่กําหนดไว รวมถึงการผลักดันมาตรการเรงดวน (Quick Wins) ใหมีผลเปนรูปธรรมและเปนแรงขับเคลื่อนโครงการ
5. การสื่อสารและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง (Key Focus and Message)
มีการสื่อสารประชาสัมพันธและการรับฟงความคิดเห็นของผูเกีย่ วของอยางสม่ําเสมอทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม โดยใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการผลักดันโครงการและมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มความโปรงใส
ในการดําเนินงานตลอดทั้งโครงการรวมถึงลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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