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บทสรุปผูบริหาร 
 ปจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ท่ีมุงเนนการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศนท่ีจะปรับเปลี่ยนประเทศสูรูปแบบใหมเพ่ือการพัฒนา

เขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลอยางยั่งยืน โดยหน่ึงในหาเสาหลักของ Digital Economy คือการดําเนินงานดานการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน  

(Service Infrastructure) เพ่ือสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบดวยการพัฒนารากฐาน และปฏิวัติรูปแบบบริการใหมใหแกการ

ทํางานและการใหบริการในภาครัฐ อันจะนําไปสูการลดเอกสารกระดาษในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง

กอใหเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในการใหบริการโดยมีผูรับบริการท้ังภาคประชาชนและภาคธุรกิจ

เปนศูนยกลาง และใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูลของภาครัฐเพ่ือนําไปตอยอดเพ่ิมมูลคาสรางประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมตอไป 

 ท้ังน้ีปจจุบันหนวยงานภาครัฐยังประสบอุปสรรคในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล โดยจากมุมมองและเสียงสะทอนของ

หนวยงานภาครัฐ สามารถจําแนกปญหาหลักของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลได 5 ขอดังน้ี 

1. แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสูรฐับาลดิจิทัลของหนวยงานตางๆ ขาดวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกัน 

2. ระบบตางๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ตางคนตางทํา” ทําใหขาดมาตรฐานและไมสามารถนํามาใชรวมกันได 

3. งบประมาณท่ีไดรับไมตอเน่ืองจึงไมเกิดผลเปนรูปธรรม 

4. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดาน IT ท่ีเหมาะสม 

5. กฎหมายรองรับการดําเนินงานอิเล็กทรอนิกสปจจุบันยังไมไดถูกนําไปใชจริง 

 ดังน้ันจึงจําเปนตองมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเท่ีมีความชัดเจนเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศท่ีสอดคลองกันระหวาง

ทุกหนวยงาน โดยมีองคประกอบของยุทธศาสตรกรอบการพัฒนา และแผนการดําเนินงาน (Roadmap) เพ่ือเปนแนวทางการยกระดับขีด

ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 จากการศึกษายุทธศาสตรระดับชาติท่ีสําคัญ ไดแก นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา พ.ศ. 2558 ท้ัง        

11 ดาน นโยบายความมั่นคงแหงชาติ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 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 มิต ิดังตอไปน้ี 

มิติท่ี 1 ความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน ภัยธรรมชาติ และ ภาวะวิกฤต  

มิติท่ี 2 งานบริการเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประกอบดวย การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การทองเท่ียว ภาษีและรายได แรงงาน การเกษตร การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค และ การคมนาคม  

มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบดวย การจัดซื้อจัดจาง การบริหารสินทรัพย ทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน และ การเงินและ

การใชจาย  

มิติท่ี 4 ขีดความสามารถรองรับตางๆ ประกอบดวย การใหขอมูลแกประชาชน การรับฟงความคิดเห็น การบูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือ

ยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส และ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
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 โดยในระยะแรกของการจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครอบคลุมขีดความสามารถหลักท้ังหมด 18 ดาน ไดแก     

การบูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ การใหขอมูล การรับฟงความคิดเห็น โครงสราง

พ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การใหความชวยเหลือ การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ภาคการเกษตร การทองเท่ียว การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาษีและรายได ความปลอดภัย

สาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การปองกันภัยธรรมชาติ และการจัดการในภาวะวิกฤต 

 เพ่ือใหการจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความชัดเจนและขับเคลื่อนไดจริง จําเปนตองศึกษาบริบทของงานบริการ

ภาครัฐในปจจุบันเพ่ือเขาใจอุปสรรคและความทาทายในปจจุบัน ศึกษาแนวทางการนําเทคโนโลยีมายกระดับงานบริการภาครัฐของประเทศ

ผูนําในแตละดานเพ่ือกําหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจําเปนตองมี รวมถึงหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของของแตละดานเพ่ือรวมกันกําหนด

เปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีควรจะเปนภายในกรอบระยะเวลา 3 ปใหเหมาะสมกับระดับความพรอมปจจุบันและ

สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปความทาทายและแนวทางการแกปญหาของท้ัง 18 ดานได

ดังน้ี  

1. ดานการบูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ: มีการบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง 
ปจจุบันขอมูลมีปริมาณมากท่ีหลากหลายและซับซอน ถูกจัดเก็บอยูในหลายหนวยงานท่ีมีมาตรฐานตางกัน และมีกฎระเบียบท่ีจํากัด
การบูรณาการขอมูลในเชิงปฏิบัติ ดังน้ันเพ่ือใหภาครัฐสามารถเช่ือมโยงการทํางานของหนวยงานตางๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยรวม จึงเสนอใหพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางเพ่ือบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน รวมท้ังมีมาตรการใน
การควบคุมความปลอดภัย และความเปนสวนตัวของขอมูล ผาน 4 โครงการดังตอไปน้ี 

• การบูรณาการขอมลูประชาชน (Citizen Data Integration) 
• การจัดทํา E-Government Act 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเช่ือมโยงขอมูล (Smart Service) 
• การบูรณาการขอมลูนิติบุคคล (Business Data Integration) 
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2. ดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ: การยืนยันตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใช

อิเล็กทรอนิกสกลาง 
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิในปจจุบัน มีการตรวจสอบเอกสารท่ีใชยืนยันตัวตนจํานวนมากและหลากหลาย จึงถือเปนความ
ทาทายอยางยิ่งในการพัฒนาระบบท่ีสามารถรักษาสมดุลระหวางการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และการอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาท่ีและผูรับบริการ การใชบัตรประชาชน (Smart Card) ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเขารับบริการผานชองทาง
กายภาพ และการใชบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลางสําหรับทําธุรกรรมภาครัฐทุกประเภทผานชองทางออนไลน เปนแนวทางดําเนินการท่ี
สามารถตอบโจทยท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนตองการไดเปนอยางดี โดยเสนอใหดําเนินการ 2 โครงการดังตอไปน้ี 

• ระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง  (E-Citizen and E-Business Single Sign-on) 

• การขยายการใชงานบัตร Smart Card (Smart Card Reader Extension) 

   

3. ดานการใหขอมูล: การใหขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
การมีผูใชบริการจํานวนมากทําใหมีความตองการท่ีหลากหลาย มีชนิดของขอมูล ชองทางการบริการ และหนวยท่ีเก่ียวของกับการ
ใหบริการจํานวนมาก โดยแตละหนวยมีมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูลท่ีแตกตางกัน ดังน้ันเพ่ือใหการคนหาและเขาถึงขอมูล ท่ีถูกตอง 
ครบถวน เขาใจงาย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เสนอใหจัดทําศูนยรวบรวมขอมูลงานบริการภาครัฐท่ีมุงเนนการใหทุกขอมูลผานจุดเดียว ให
ขอมูลตามความตองการของผูรับบริการ ผาน 2 โครงการดังตอไปน้ี 

• การพัฒนาระบบศูนยรวมขอมลูของประชาชนรายบุคคล (My Government Portal) 

• ศูนยกลางบริการภาครัฐสาํหรับประชาชน (GovChannel) 
 

4. ดานการรับฟงความคิดเห็น: การแกไขเร่ืองรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก 

ประชาชนมีความคาดหวังตอการแกไขเรื่องรองเรียนของภาครัฐท่ีสูงข้ึน โดยเรื่องรองเรียนจํานวนมากมีความซับซอน ตองการความ
รวมมือจากหลายหนวยงานในการแกไข ดังน้ันเพ่ือใหประชาชนสามารถรองเรียนกับภาครัฐเรื่องใด ผานชองทางใดก็ได (No Wrong 
Door) และภาครัฐสามารถทราบถึงความตองการของประชาชนในเชิงรุกและสามารถดําเนินการแกไขไดทันที จึงเสนอใหมีการยกระดับ
ประสิทธิภาพและการใชงานของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1111 ใหเปนระบบกลางท่ีสามารถเช่ือมโยงเรื่องรองเรียนทุกประเภทของทุก
หนวยงานได มีการเขาถึงปญหาและความตองการของประชาชนแบบเชิงรุก ผาน 2 โครงการดังตอไปน้ี 

• ขยายผลศูนยรบัเรื่องราวรองทุกขภาครัฐ 1111 (Integrated Complaint Management System) 
• ระบบวิเคราะหความตองการของประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis) 
•  

5. โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 
ปจจุบันการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานการบริการอิเล็กทรอนิกส ยังไมครอบคลุมทุกงานบริการกลาง และยังขาดการบูรณาการ 
ดานบริการอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดการบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT สําหรับหนวยงานภาครัฐและสนับสนุนระบบงาน
บริการกลางเพ่ืออํานวยสะดวกใหกับประชาชน ควรมีการบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT สําหรับบริการภาครัฐให
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล โดยดําเนินการโครงการดังตอไปน้ี 

• จัดทําโครงการบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT สําหรับบรกิารภาครัฐ  
(Government Shared Infrastructure) 
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6. การยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาครัฐ 
การสรางการมีสวนรวมและสงเสริมใหบุคคลากรหนวยงานภาครัฐพรอมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให บุคลากรมีความพรอมใน
การพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล และใหภาครัฐมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานบริการเชิงดิจิทัลมากยิ่งข้ึน โดยดําเนินการโครงการ
ตอไปน้ี 

• การยกระดบัความสามารถและสรางความพรอมของบุคคลากรเพ่ือสงเสริมรัฐบาลดิจิทัล  
(Digital Government Capacity Building) 
 

7. การใหความชวยเหลือ: การใหความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
ปจจุบันขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการกําหนดนโยบายใหความชวยเหลือกระจัดกระจายกันอยูหลายแหงและขาดการบูรณาการ จึงควรมี
การบูรณาการขอมูลประชาชนจากทุกหนวยงาน ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดสิทธิรายบุคคลไดอยางถูกตองครบถวน ใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถทราบถึงสิทธ์ิตางๆ ท่ีพึงจะได และไดรับความชวยเหลือเชิงรุก ในขณะเดียวกันภาครัฐสามารถติดตาม
ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ 2 โครงการตอไปน้ี 

• โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส (Integrated Social Benefits) 
• โครงการระบบชําระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใชบัตร (Universal Benefits Card) 

 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
ประเทศไทยมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงจําเปนตองพ่ึงพาแรงงานตางดาวมากข้ึนทุกป อีกท้ังผลิตภาพแรงงานของไทยยังอยูใน
ระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ จึงควรมีการบูรณาการฐานขอมูลตลาดแรงงาน และผูเก่ียวของทุกภาคสวน เพ่ือสนับสนุนการจับคู 
การใหคําปรึกษาดานอาชีพ การฝกอบรม การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตการทํางาน และการปรับสมดุลตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือใหผูวางงานไดงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ผูจางงานไดแรงงานท่ีตรงกับความตองการ ภาครัฐวางแผนการผลิตและการ
พัฒนาคุณภาพแรงงานใหตรงความตองการของตลาดแรงงาน โดยดําเนินการ 2 โครงการตอไปน้ี 

• ระบบวิเคราะหขอมลูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (Labour Market Intelligence Centre) 
• ศูนยรวมตลาดแรงงานออนไลน (Integrated Virtual Labour Market) 

 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ 
ภาคการเกษตรมีความสําคัญตอไทยท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยปญหาเกษตรกรยากจนยังเปนประเด็นสําคัญท่ีตองรีบแกไข  
ท้ังในมิติของการเพ่ิมรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยการบูรณาการขอมลูเชิงการเกษตรระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สําหรับนํามาวิเคราะห เพ่ือใหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีตรงความตองการของเกษตรกรแบบรายบุคคล ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร
ใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณรวมถึงใหภาครัฐมีขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการดานการเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ 2 โครงการตอไปน้ี 

• ระบบบูรณการและวิเคราะหขอมลูดานการเกษตร (Agricultural Intelligence Centre) 
• ระบบใหคําแนะนําเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก (Connected Farmer) 

 
10. การทองเท่ียว: การบูรณากาดานการทองเท่ียวแบบครบวงจร 

นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลไดเขามามบีทบาทและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ัวโลกตลอดท้ังวงจรประสบการณการทองเท่ียว 
จึงจําเปนตองยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนภาคการทองเท่ียว ใหเปนแรงขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทยอยางตอเน่ืองและ
ยั่งยืน โดยการยกระดับประสบการณนักทองเท่ียวในยุคดิจิทัล (Digital Tourism) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวแบบครบวงจร 
ตั้งแตการคนหาขอมูล วางแผน และจัดซื้อสินคาและบริการเพ่ือการทองเท่ียวผานชองทางออนไลน โดยดาํเนินการ 4 โครงการหลกั
ดังตอไปน้ี 
 



 
 

 
 

          7 

• ระบบบูรณการและวิเคราะหขอมลูดานการทองเท่ียว (Tourism Intelligence Centre) 
• ระบบชวยวางแผนการทองเท่ียวแบบครบวงจร (Smart Trip Planner) 
• แอพพลิเคช่ันรวมดานการเดินทางสําหรับนักทองเท่ียว (Smart Travel App) 
• การออกอิเล็กทรอนิกสวีซาผานทางออนไลน (Electronic Visa) 

 
11. การการลงทุน: การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน 

การลงทุนในประเทศไทยปจจุบันน้ันยังขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขออนุญาตเพ่ือเริ่มตนธุรกิจ เปนเหตุให

ผูประกอบการตองติดตอหนวยงานภาครัฐจํานวนมาก ตองกรอกขอมูลและสงเอกสารซ้ําซอน และใชเวลานาน จึงควรมีระบบกลางท่ี

เช่ือมโยงงานบริการดานการลงทุนระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเริ่มตนธุรกิจของผูประกอบการ 

รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน (Ease of doing Business) ของประเทศ โดยดําเนินการโครงการดังตอไปน้ี 

• ระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน (Integrated Business licensing system) 
 

12. การคา (นําเขา-สงออก): การบูรณาการงานบริการดานการนําเขาสงออกแบบครบวงจร 

ขีดความสามารถในการแขง ขันของประเทศไทยในดานการคา (Trading Across Border Index) ลดลงอยางมี นัยสําคัญ  

อันเปนผลมาจากข้ันตอนการนําเขา/สงออกท่ีมีจํานวนมากและใชเวลานาน จึงควรมีระบบบูรณาการการนําเขา/สงออกแบบครบวงจร 

ใหผูประกอบการสามารถทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําเขาสงออกแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะชวย

เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการนําเขา/สงออกของผูประกอบการ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาของประเทศ โดย

ดําเนินการโครงการดังตอไปน้ี 

• ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือนําเขาสงออกระหวางหนวยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window) 
 

13. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการเติบโต 

ประเทศไทยมีจํานวนผูประกอบการและการจางงานในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ปริมาณมาก แตทวาผลิตภาพ

แรงงานของไทยยังต่ํากวาประเทศคูแขงอยางมีนัยสําคัญ จึงเปนโจทยสําคัญสําหรับภาครฐั ท่ีจะยกระดับศักยภาพของ SME และพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยรวม เสนอใหพัฒนาระบบบูรณาการเพ่ือใหขอมูล ความรู และคําปรึกษาเพ่ือประกอบ

ธุรกิจแก ผูประกอบการ SME แบบครบวงจร ณ จุดเดียว รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูประกอบการใชประกอบธุรกิจ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผาน 3 โครงการดังตอไปน้ี 

• ระบบศูนยรวมขอมลูเพ่ือสงเสริมศกัยภาพ SME (SME Information Portal) 
• ระบบซอฟตแวรสนับสนุนการประกอบธุรกิจสําหรับ SME (Software as a Service for SME)  
• โครงการบมเพาะความสามารถเชิงดิจิทัลและสงเสริมผูประกอบการ SME 

 
14. ภาษีและรายได : ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร 

ความทาทายหลักของภาครัฐคือการรักษาสมดุลระหวางการจัดเก็บภาษีใหครบถวน ถูกตอง ตรงเวลา และการใหบริการท่ีสะดวก

รวดเร็วแกผูเสียภาษีท่ีมีหลากหลายกลุมและความคาดหวังท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ดังน้ันการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือเพ่ิมความเปนอัตโนมัติงานบริการดานภาษี และการมีระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบและลดการรั่วไหลของการ

จัดเก็บภาษี จะชวยใหผูเสียภาษีไดรับความสะดวกในการรับบริการดานภาษีในชณะท่ีภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง 

เหมาะสมกับความเปนจริง โดยดําเนินการ 2 โครงการดังตอไปน้ี 

• ระบบจายภาษีอัตโนมัติ (Automatic Tax Filing) 
• ระบบวิเคราะหขอมลูกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก (Tax Analytics) 
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15. ความปลอดภัยสาธารณะ : การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชงิรุกโดยใชเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลเชิงลกึ 

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีของโลกท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็วสงผลใหประชาชนมีความคาดหวังใหภาครัฐใชประโยชนจากนวัตกรรม

ดังกลาวในการดูแลรักษาความปลอดภัย ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยแกประชาชน และใหเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถดําเนินงาน

ไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการบูรณาการขอมูลจากกลองวงจรปดเพ่ือเฝาระวังและตรวจจับความเสี่ยงกอนเกิดเหตุเพ่ือ

บริหารจัดการผานระบบศูนยบัญชาการ และใชระบบดิจิทัลสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีภาคสนาม โดยดําเนินการ 2 

โครงการดังตอไปน้ี 

• การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก (Safe City) 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีผานการใชเครื่องมือและระบบดิจิทัล (Digital Police) 

 
16. การบริหารจัดการชายแดน :  การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ 

การบริหารจัดการชายแดนมีความซับซอนมากข้ึนจากการเติบโตอยางตอเน่ืองของจํานวนผูเดินทางเขาออกประเทศ ภาครัฐจึง

จําเปนตองควบคุมและรักษาความปลอดภัยขามแดนในขณะท่ีตองอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง โดยการขยายผลการใชงาน

ชองทางอัตโนมัติดวยระบบพิสูจนตัวตนใหครอบคลุมทุกดานและสามารถรองรับพลเมืองและชาวตางชาติท่ีผานเกณฑ รวมถึงใหมีการ

ประเมินความเสี่ยงของผูโดยสารขามแดนลวงหนากอนท่ีจะเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยดําเนินการโครงการดังตอไปน้ี 

• ระบบประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนา (Advance Passenger Processing) 
• ขยายการใชงานชองทางอัตโนมัติดวยระบบพิสูจนตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion) 

 
17. การปองกันภัยธรรมชาติ : การบูรณาการขอมูลเพ่ือปองกันภัยธรรมชาติ 

การปองกันภัยธรรมชาติมีความซับซอนสูง ท้ังในมิติของชนิดภัยพิบัติ ประเภทขอมูล หนวยงานท่ีเก่ียวของ ชองทางการสื่อสาร จนถึง

ผูประสบภัยซึ่งลวนแตมีปรมิาณมาก ดังน้ันจึงควรมีการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ ขอมูลประชากรและภูมศิาสตร  

ขอมูลนํ้า หรือขอมูลดิบจากเซ็นเซอรตางๆ โดยตองมกีารจัดเก็บขอมูลท่ีมีมาตรฐานสามารถนําไปเช่ือมโยงและตอยอดใชประโยชนได

จริง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม การเตรียมความพรอมรับมือ และการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ และลดผลกระทบของการ

เกิดภัยธรรมชาติได โดยดําเนินการโครงการตอไปน้ี 

• บูรณาการขอมูล เพ่ือติดตามและบริหารจดัการภัยธรรมชาต ิ(Natural Disaster Data Integration) 
 

18. การจัดการในภาวะวิกฤต : การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเปนการแกปญหาในหลายมิติภายหลังเกิดเหตุภยัพิบัติ ไมวาจะเปนภัยจากในประเทศ ภัยจากนอก

ประเทศ หรือภยัธรรมชาติ ซึ่งเก่ียวของกับหนวยงานจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีการบูรณาการขอมลูจากทุกภาคสวน อาทิ ขอมูล

ภูมิศาสตร ขอมูลสถานพยาบาล ขอมูลท่ีตั้งหนวยกูภัยหรือหนวยบรรเทาภัย เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว โดยดาํเนินการโครงการตอไปน้ี 

• ระบบแจงเตือนภัยผานชองทางสวนตัวรายบุคคล (Personalized Warning System) 
• บูรณาการขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Intelligence Centre for Crisis Management) 
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ท้ังน้ีสามารถสรุปแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปน 4 ยุทธศาสตรท่ีครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท้ัง 18 ดาน 

 

 โดยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจทัิลของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท้ัง 18 ดานมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกัน 

ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานขององคประกอบหลักสําคัญ 4 ประการ ไดแก  

 องคประกอบท่ี 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ตั้งแตการ

เช่ือมโยงขอมูลไปจนถึงการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

  องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภาครัฐไทย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองแมนยํา รวดเร็ว และตรงจุดมากข้ึน โดยมีการเช่ือมตอระหวาง

เครื่องมืออุปกรณ (Internet of Things) ตางๆ อยางท่ัวถึง  

 องคประกอบท่ี 3 การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) คือ การยกระดับงานบริการภาครฐั 

ใหมีการออกแบบประสบการณและดําเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตามความตองการรายบุคคล (Personalized Customer Experience)  

 องคประกอบท่ี 4 การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ การวางแนว

ทางการยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลดวยกระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ (Outcome-driven 

Transformation) ท่ีมีการปรับเปลี่ยนองคกรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation)  

 ในลําดับตอไป เพ่ือใหสามารถระบุมาตรการเชิงดิจิทัลท่ีตองไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก จําเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญ

ของมาตรการ โดยใชผลการวิเคราะหท้ังในเชิงกวางและเชิงรุก 

1. การวิเคราะหเชิงกวาง หมายถึง ระดับความพรอมในการขับเคลื่อนสูการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ อาทิ ดานการเตรียมความพรอม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานนโยบายและวิสัยทัศน ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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2. การวิเคราะหเชิงลึก หมายถึง ระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีมีอยูปจจุบันของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของเปรียบเทียบกับระดับ

ท่ีตองการจะเปนในระยะ 3 ป ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการยกระดับท่ีสามารถทําได  

 
 

 โดยจากผลการวิเคราะหสามารถแบง 18 มาตรการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลออกเปน 3 กลุมลําดับความสําคัญตามผลการ

ประเมินเชิงกวางและเชิงลึกดังตอไปน้ี   

• มาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 1 ประกอบดวยมาตรการท่ีมีความพรอมสูงและยกระดับไดมาก ควรเรงสนับสนุนและผลักดันเพ่ือให

เกิดผลและการพัฒนาแบบกาวกระโดด รวมท้ังสิ้น 9 มาตรการดังตอไปน้ี 

1. การบูรณาการขอมลูผานระบบเช่ือมโยงขอมูลกลาง 

2. โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 

3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  

4. การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 

5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ 

7. การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน 

8. การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือสงเสรมิการเติบโต 

9. ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร 

• มาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 2 ประกอบดวยมาตรการท่ีมีความพรอมสูงและยกระดับไดบางสวน โดยเสนอใหจัดทําเปน Quick 

Wins เพ่ือปดชองวางและพัฒนาใหไดถึงเปาหมาย และมาตรการท่ีมีความพรอมต่ําแตยกระดับไดมาก ซึ่งควรไดรับการผลักดัน

อยางสม่ําเสมอเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมท้ังสิ้น 4 มาตรการดังตอไปน้ี 
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1. การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมผีูรับบริการเปนศูนยกลาง 

2. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง 

3. การแกไขเรือ่งรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก 

4. การบูรณาการดานการทองเท่ียวแบบครบวงจร 

• มาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 3 ประกอบดวยมาตรการท่ีมีความพรอมต่ําและยกระดับไดนอย ควรมุงเนนการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆ ใหดีเสียกอน รวมท้ังสิ้น 5 มาตรการดังตอไปน้ี 

1. การบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร 

2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก 

3. การประเมินความเสีย่งผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสําหรับผูโดยสาร 

4. การบูรณาการขอมลูเพ่ือปองกันภยัธรรมชาต ิ

5. การบูรณาการขอมลูระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบริหารจดัการในภาวะวิกฤต 
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ท้ังน้ีเสนอใหดําเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 1 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปของมาตรการท่ีสําคญัเปนลําดับท่ี 1 
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 2  

 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 3  
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 นอกจากน้ี จากการศึกษาวิเคราะหประสบการณในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ ท่ีมีขอบเขตกวาง ความซับซอนสูง และ 

มีผูเก่ียวของจํานวนมาก และในลักษณะการปฏิรูป พบวามีปจจัยสูความสําเร็จหลัก 5 ประการ  

1. การเตรียมความพรอมคน (Citizen Competence)  

จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมคนท้ังภาครัฐและภาคประชาชนใหพรอมสูการเปลีย่นแปลงในอนาคต ท้ังในเชิงการเพ่ิม

ศักยภาพใหสามารถรับมือการเปลีย่นแปลง และการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

2. ผูนําบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 

มีผูบรหิารท่ีเขาใจและใหความสําคัญตอการพัฒนาและคอยใหการสนับสนุนอยูอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในการดําเนินงานเชิง 

บูรณาการท่ีตองไดรับความรวมมอืระหวางหลายหนวยงาน เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

3. แผนการดําเนินงานท่ีขับเคลื่อนไดจริง (Actionable Plan) 

มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนขับเคลื่อนไดจริง โดยมีการระบุผูรับผิดชอบหลักท่ีชัดเจน รวมถึงการแบงบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของตางๆ ท้ังดานการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและช้ีวัดความสําเร็จ รวมถึงการมอบหมายบุคลากรจากแตละ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. มีการติดตามการดําเนินโครงการอยางจริงจัง (Continuous Monitoring) 

มีการติดตามการดําเนินโครงการอยางตอเน่ืองและจริงจัง โดยมีการตอบสนองอยางรวดเร็วเพ่ือผลักดันโครงการใหเกิดผลตาม

แผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว รวมถึงการผลักดันมาตรการเรงดวน (Quick Wins) ใหมีผลเปนรูปธรรมและเปนแรงขับเคลื่อน

โครงการ 

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง (Key Focus and Message) 

มีการสื่อสารประชาสัมพันธและการรับฟงความคดิเห็นของผูเก่ียวของอยางสม่ําเสมอท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม โดยใหทุกฝายไดมสีวนรวมในการผลักดันโครงการและมคีวามเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมความโปรงใสในการ

ดําเนินงานตลอดท้ังโครงการรวมถึงลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

  

  



สวนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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บทท่ี 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก 
บริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในทุกมิติของการทํางานภาครัฐมากข้ึน ท้ังในแงของการใหบริการ

ประชาชน การบริการจัดการภาครัฐ และการกําหนดนโยบาย ปจจุบันภาครัฐท่ัวโลกตางนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถ

ปรับตัวตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถใหบริการประชาชนไดดีข้ึน รวมท้ัง

สามารถลดตนทุนในการดําเนินงานเพ่ือใหคุมคากับภาษีและเพ่ิมความโปรงใสมากข้ึน ท้ังน้ีสามารถสรุปแนวโนมของทิศทางการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของโลกไดเปน 9 ประการ ดังน้ี  

1. การบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen) 

 

รูปท่ี 2 การบูรณาการขอมลูประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen) 

ท่ีผานมาหนวยงานภาครัฐท่ัวโลกไดพัฒนาระบบตางๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนการทํางานและการเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

สงผลใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ “ตางคนตางทํา” นําไปสูการ

จัดเก็บขอมูลแบบแยกสวนและขาดเอกภาพของขอมูลประชาชน (Multiple Views of Citizen) โดยประชาชนหน่ึงคนอาจมีตัวตนอยูใน

หลายฐานขอมูลภาครัฐท่ีกระจัดกระจาย เชน ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผูเสียภาษีเงินได ทะเบียนผูไดรบัอนุญาต

ขับข่ี ทะเบียนผูสูงอายุ หรือเปนผูมีอํานาจลงนามในทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการบูรณาการระหวางหนวยงานเพ่ือยกระดับ

งานบริการภาครัฐ 

เพ่ือกาวขามอุปสรรคดังกลาว ภาครัฐท่ัวโลกจึงมีแนวคิดท่ีจะบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen) 

โดยเช่ือมโยงขอมูลประชาชนจากฐานขอมูลของทุกหนวยงานในทุกภาคสวน เพ่ือใหสามารถเห็นขอมูลประชาชนไดสมบูรณยิ่งข้ึน อันจะ

นําไปสูประโยชนในหลายมิติ ดังน้ี 

1. สามารถกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมและเปนรูปธรรมมากข้ึน เชน การใหเงินชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับความจําเปนรายบุคคล 

2. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยลดข้ันตอนการขอขอมูลและตรวจเอกสารท่ีซ้ําซอน เชน ลดการขอเอกสาร

ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตจํานวนมาก ท้ังท่ีเอกสารเหลาน้ันเปนเอกสารท่ีออกโดยภาครัฐแตขาดการบูรณาการ

ขอมูลกันระหวางหนวยงาน 

3. สามารถเพ่ิมความโปรงใสในการทํางานและลดความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เชน การใชระบบติดตามความคืบหนา

ของข้ันตอนการอนุมัติอนุญาต ทําใหผูรับบริการทราบถึงระยะเวลาท่ีควรพิจารณาแลวเสร็จและสามารถติดตามสถานะการ

ดําเนินงานได  
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กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเรจ็ของการบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดยีว ไดแก ระบบอัลทินน (Altinn1) ของประเทศ

นอรเวย ซึ่งเปนระบบสําหรับทําธุรกรรมภาครัฐผานชองทางออนไลน โดยไดบูรณาการขอมูลประชาชนเพ่ือลดข้ันตอนการติดตอราชการของ

กวา 450 งานบริการ ใน 41 หนวยงาน เชน พลเมืองนอรเวยไมตองยื่นภาษีเงินไดอีกตอไป เน่ืองจากภาครัฐมีขอมูลเพียงพอท่ีจะคํานวณภาษี

รายบุคคล และแสดงเพียงจํานวนท่ีตองจายเพ่ิม/ไดรับคืนในแตละปเทาน้ัน (Automatic Tax Filing) 

2. การใหบริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer Experience) 
การกําหนดนโยบายภาครัฐและการใหบริการประชาชนมีความซับซอนมากข้ึนตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 

ในขณะท่ีโครงสรางของหนวยงานภาครัฐสวนใหญแบงตามสายงาน (functional-based government) แตรูปแบบการใหบริการประชาชน

และทิศทางของการพัฒนาประเทศลวนตองการการทํางานแบบบูรณาการขามสายงาน (agenda-based government) สงผลใหการติดตอ

ราชการในปจจุบันมีความซับซอนยิ่งข้ึน เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ภาครัฐท่ัวโลกจึงมีแนวคิดออกแบบบริการท่ี

เฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer Experience) โดยใชระบบวิเคราะหขอมูลผูรับบริการเพ่ือใหสามารถใหบริการไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมและตรงตามความตองการรายบุคคล 

กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จของการใหบริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล ไดแก พอรทัลการทองเท่ียว Incredible 

India ของประเทศอินเดีย1

2 ซึ่งเปนระบบท่ีพลิกโฉมการใหบริการขอมูลดานการทองเท่ียว จากท่ีนักทองเท่ียวไมสามารถตัดสินใจวางแผนการ

เดินทางได เน่ืองจากไดรับขอมูลปริมาณมากเกินไปแตไมอาจมั่นใจไดวาขอมูลน้ันถูกตองหรือไม กระทรวงการทองเท่ียวอินเดียจึงไดนํา

เทคโนโลยีมายกระดับการใหบริการขอมูล เพ่ือนําเสนอแผนการทองเท่ียวท่ีเฉพาะเจาะจงรายบุคคลใหแกนักทองเท่ียวตามความสนใจ 

ระยะเวลา งบประมาณ และปจจัยอ่ืนๆ รวมท้ังสามารถเช่ือมโยงไปสูการทําธุรกรรมออนไลน เชน จองตั๋วโดยสารและท่ีพัก นวัตกรรมน้ีทําให

พอรทัลการทองเท่ียว Incredible India ไดรับรางวัล World Travel Award สาขา Best Campaign of the Year ในป 2552 และไดรับ

การยอมรับในระดับสากลใหเปนเว็บไซตการทองเท่ียวของภาครัฐท่ีดีท่ีสุดในโลก 

3. การใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management) 
นอกจากบริบทท่ีซับซอนมากข้ึนจะทําใหการติดตอราชการมีความซับซอนยิ่งข้ึนแลว ภายในภาครัฐเองก็กําลังเผชิญกับอุปสรรค

ตางๆ ในการบริหารจัดการเชนกัน โดยเฉพาะในกรณีท่ีหนวยงานจากหลายภาคสวนมีความเก่ียวของกันในกระบวนงาน แตกลับมีการ

ดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลในลักษณะแยกสวน ท่ีผานมาภาครัฐท่ัวโลกไดพยายามอยางตอเน่ืองเพ่ือใหบริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

(One Stop Service) โดยในระยะแรกเริ่มจากจัดตั้งศูนยปฏิบัติการท่ีมีเจาหนาท่ีประจําจากหลายหนวยงานคอยใหบริการ แตเน่ืองจากมีการ

ใชเทคโนโลยีท่ีจํากัดจึงยังไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง ในระยะตอมาไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชมากข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบ

การใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และประชาชนก็ไดรับความ

สะดวกสบายมากข้ึน 

กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จของการใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ไดแก ระบบจดทะเบียนธุรกิจออนไลน 

(Online Business Licensing Service: OBLS3) ของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนเว็บไซตกลางท่ีอํานวยความสะดวกดานการขอใบอนุญาต

ออนไลนจากทุกหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ โดยประชาชนสามารถติดตอหนวยงานกลางเพียงหนวยงานเดียวผานศูนยปฏิบัติงานหรือ

เว็บไซตท่ีมีฐานขอมูลภาครัฐเช่ือมตอกันท้ังหมด แทนการติดตอทุกหนวยงานดวยตนเอง ทําใหลดข้ันตอนการเตรียม ยื่นและตรวจสอบ

เอกสาร ลดระยะเวลาในการขอรับบริการ อีกท้ังยังสามารถติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน  

 

                                                 

1 Government of Norway, Altinn Main Website | Accenture Credentials on The Brønnøysund Register Centre, Norwegian Government  
2 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 
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4. การเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนท่ี (Internet of Things & Mobility) 
 

 

รูปท่ี 3 การเช่ือมตออุปกรณเคลื่อนท่ี (Internet of Things & Mobility) 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา จํานวนโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วกวา 2 เทา จาก 1,100 ลานเครื่องในป พ.ศ. 2555 เปน 

2,600 ลานเครื่องในปจจุบัน และคาดการณวาจะเพ่ิมข้ึนอีก 2.5 เทาในป พ.ศ. 2563 ซึ่งในอนาคตการเช่ือมตอระหวางอุปกรณ (Internet of 

Things) จะมีบทบาทเพ่ิมข้ึนอยางมาก โดยคาดการณวาภายในป พ.ศ. 2563 อุปกรณกวา 50,000 ลานช้ินจะถูกเช่ือมตอกัน หรือโดยเฉลี่ย

แลวมนุษยหน่ึงคนจะมอุีปกรณมากถึง 6.5 ช้ินท่ีเช่ือมตอกัน 

แนวโนมสภาวการณน้ีจึงนับเปนโอกาสสําคัญท่ีจะนําอุปกรณเหลาน้ีมาใชประโยชนในวงกวาง ซึ่งภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยกีาร

เช่ือมตอระหวางอุปกรณมาชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียังสามารถเช่ือมตออุปกรณใหสื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไมตองอาศัยการควบคุมของมนุษยตลอดเวลา 

เชน ระบบแจงเตือนอุทกภัยท่ีประมวลผลบนพ้ืนฐานของขอมูลจากเครื่องวัดระดับนํ้า ความเร็วของการไหล และความช้ืนของบรรยากาศ ทํา

ใหสามารถแจงเตือนลวงหนาโดยอัตโนมัติกอนเกิดภัย 

 กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเรจ็ของการเช่ือมตออุปกรณเคลือ่นท่ี ไดแก โครงการ Safe City ของประเทศสิงคโปร34 ซึ่งเปนระบบ

รักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกท่ีบูรณาการขอมูลจากกลองวงจรปดท้ังหมดไปยังศูนยบัญชาการ และนําเครื่องมือวิเคราะห

ภาพเคลื่อนไหวเชิงลึก (Video Analytics) มาประเมินสถานการณเสี่ยง เพ่ือแจงเตือนไปยังเจาหนาท่ี (Push Notification) เชน วิเคราะห

ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือตรวจจับวัตถุแปลกปลอมท่ีถูกท้ิงไวในท่ีสาธารณะ หรือสงสัญญาณเมื่อมีผูบุกรุกเขาไปในบริเวณตองหาม และแจงไปยัง

เจาหนาท่ีภาคสนามใหดําเนินการไดทันทวงที  

5. การจัดการขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics) 
ไมเพียงแตจํานวนอุปกรณเทาน้ันท่ีเพ่ิมข้ึน ขนาดของขอมูลก็เปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ท้ังในเชิง

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) เพ่ือใชเปนเครื่องมือจัดระเบียบฐานขอมูลท่ีมีขนาดใหญและมีความหลากหลายใหเปนระบบ รวมท้ังมีการพัฒนาเครื่องมอื

วิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) เพ่ือใหสามารถเขาใจขอมูลอยางลึกซึ้งและนําขอมูลไปใชใหเกิดผลในท่ีสุด (Insight, Action, Outcome) 

กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จของการจัดการขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ไดแก ระบบบูรณาการ

ตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labor Market: IVLM) ของประเทศเยอรมัน 4

5 โดยท่ีผานมาเยอรมันประสบปญหาอัตรา

การวางงานสูงเน่ืองจากทักษะของแรงงานไมสอดคลองกับความตองการของตลาด ภาครัฐจึงไดพัฒนาระบบ IVLM ข้ึนมาเพ่ือใชในการบริหาร

จัดการตลาดแรงงานของประเทศ โดยเช่ือมโยงขอมูลตําแหนงงานจากกวา 700 หนวยงาน ท้ังภายในเยอรมันและในทวีปยุโรป รวมท้ังนํา

ขอมูลตลาดแรงงานจากภาคสวนอ่ืนๆ มาวิเคราะห เพ่ือยกระดับการจัดหางานแบบครบวงจร ตั้งแตข้ันตอนการจดทะเบียนผูวางงาน ไปจนถึง

การฝกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงาน สงผลใหอัตราการวางงานและระยะเวลาท่ีใชในการหางานของประชาชนเยอรมันลดลงมาก 

6. การใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน (Shared Services) 

ภาครัฐท่ัวโลกกําลังตระหนักถึงบทเรยีนสําคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government) ซึ่งท่ีผานมาไดดําเนินการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ “ตางคนตางทํา” ไมไดมีการบูรณาการกันเทาท่ีควร ท้ังท่ีแทจริงแลวหนวยงานตางๆ ลวนมี

ความตองการทางเทคโนโลยีท่ีคลายคลึงกัน ภาครัฐจึงมีโอกาสลดความซ้ําซอนในแงของงบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน และการ

ดูแลรักษาระบบ อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพจากการเพ่ิมขนาด (Economies of Scale) เมื่อหันมาใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน 

(Shared Services) เชน บริการโครงสรางพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร (IaaS) บริการดานซอฟตแวร (SaaS) บริการแพลตฟอรม (PaaS) และ

บริการระบบคลาวดภาครัฐ (G-Cloud) ซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานบนอินเทอรเน็ตท่ีใหหนวยงานตางๆ ใชทรัพยากรรวมกันและสามารถเรียกใช

งานผานเครือขายไดตลอดเวลา เปนตน 

กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จของการใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน ไดแก ระบบ SingPass6 และ CorpPass7 ของประเทศ

สิงคโปร ซึ่งเปนระบบกลางสําหรับบริหารจัดการสิทธิ จากเดิมท่ีประชาชนผูมีความประสงคใชบริการออนไลนของภาครัฐจะตองยืนยันตัวตน

ใหมทุกครั้งเมื่อตองการทําธุรกรรมของแตละหนวยงาน แตเมื่อมีระบบ SingPass และ CorpPass ประชาชนสามารถบริหารจัดการสิทธิผาน

บัญชีอิเล็กทรอนิกสกลาง (Single Electronic User Account) ดวยการพิสูจนตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) ผานเลขประจําตัว

ประชาชน จึงไดรับความสะดวกยิ่งข้ึน 

7. การสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation)  
ทามกลางความซับซอนของบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในโลกยุคดิจิทัล ภาครัฐมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งในการสรางสมดุล

ระหวางการรักษาความปลอดภัยของชีวิต ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และการใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในดาน

ตางๆ ซึ่งหากไมสามารถสรางสมดุลไดก็อาจสงผลกระทบเชิงลบตอประเทศ เชน ในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง หากเจาหนาท่ีเขมงวดมาก

เกินไปก็จะทําใหนักทองเท่ียวไมไดรับความสะดวกสบาย ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ

ของประเทศ แตในขณะเดียวกันหากเจาหนาท่ีเขมงวดนอยเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของประเทศ ดังน้ัน การสรางสมดุล

ระหวางความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก จึงเปนประเด็นทาทายท่ีภาครัฐท่ัวโลกกําลังหันมาใหความสําคัญ 

กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จของการสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก ไดแก โปรแกรม 

Automated Passport Control (APC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเปดโอกาสใหผูโดยสารท่ีถือหนังสือเดินทางสหรัฐ แคนนาดา และ

ประเทศท่ีไดรับการยกเวนวีซา ลงทะเบียนลวงหนาเพ่ือลดข้ันตอนการพิสูจนตัวตนเมื่อเดินทางขามแดน แตในขณะเดียวกันก็ยังรักษา

มาตรฐานความปลอดภัยโดยใหผูโดยสารสแกนหนังสือเดินทาง ถายรูป และตอบคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวและขอมูลเท่ียวบิน ผาน

ชองทางอัตโนมัติพิเศษ โดยปจจุบันไดติดตั้งจุดใหบริการท่ี 36 สนามบินหลัก และสามารถรองรับไดถึง 9 ภาษา  

                                                 

5 Accenture Credentials, Bundesagentur für Arbeit & National Employment Agency (BA) 
6 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. การเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสมัฤทธิ ์(Outcome-driven Transformation) 
การพัฒนาสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะท่ีผานมามุงเนนการติดตั้งและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงานภาครัฐ

ตางๆ อยางไรก็ตาม การยกระดับสูรัฐบาลดิจิทัลในระยะถัดไปจําเปนตองอาศัยกระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

(Outcome-driven Transformation) กลาวคือ มีการปรับเปลี่ยนองคกรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ท้ังในดาน

ทรัพยากรมนุษย (People) ข้ันตอนการทํางาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฏระเบียบ (Regulation) นอกจากน้ี เพ่ือให

สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังจําเปนตองมีการบริหารจัดการโครงการและการกํากับดูแล (Project 

Management and Governance) ท่ีดีอีกดวย 

ภาครัฐท่ัวโลกจึงไดนําแนวคิดโครงการนํารองเพ่ือขยายผล (Pilot & Scale) มาประยุกตใชในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง แทน

การดําเนินการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญภายในครั้งเดยีว (Big Bang) โดยจัดทําโครงการนํารองในหนวยงานท่ีมีความพรอมสงูและในงานบรกิาร

ภาครัฐท่ีมีผลกระทบสูง เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําใหเกิดการเรียนรูจากขอผิดพลาดโดยท่ีไมสงผลกระทบในวง

กวาง หรือสามารถนําสิ่งท่ีประสบผลสําเร็จจากโครงการนํารองไปขยายผลในหนวยงานอ่ืนๆ ในระยะถัดไป  

ภายใตกระบวนทัศนใหมน้ี เปดโอกาสใหประเทศท่ียังตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนาแบบกาวกระโดด (Leapfrog) โดย

เรียนรูจากตัวอยางประสบการณของกรณีศึกษาท่ีไดมีการทดลองในรูปแบบตางๆ จนเกิดความชัดเจน และเลือกนํารูปแบบท่ีเหมาะสมมา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน Aadhaar ของประเทศอินเดีย ท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลลายน้ิวมือ

อิเล็กทรอนิกสของพลเมืองไดถึง 200 ลานคนตอป เพ่ือใชในการยืนยันตัวตนเมื่อตองการติดตอภาครัฐ ท้ังน้ี อินเดียไดศึกษาบทเรียนจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนดวยขอมูลทางชีวภาพ (Biometrics) ของตางประเทศ เชน สหราชอาณาจักรทดลองใชระบบสแกนมานตา 

(IRIS) แตประสบปญหาการใชงานจริง ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาพบอุปสรรคในการนําระบบสแกนลายน้ิวมือมาใชสําหรับลงตราประทับ (Visa) 

จนในท่ีสุดอินเดียไดเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนผานลายน้ิวมืออิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช และประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 

Aadhaar8 ใหเปนรากฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตอยอดในดานอ่ืนๆ เชน การใหเงินชวยเหลือรายบุคคลในรูปแบบ electronic payment 

เปนตน 

9. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 
การยกระดับสูรัฐบาลดิจิทัลใหประสบผลสําเร็จเปนภารกิจท่ียิ่งใหญสําหรับทุกประเทศ เน่ืองจากใชระยะเวลานาน ใชกรอบ

งบประมาณสงู และไมไดมีกฎระเบียบรองรับอยางชัดเจน อีกท้ังยังเปนเรื่องท่ีเขาใจยากและคอนขางไกลตัวจากการดํารงชีวิตประจําวันของ

ประชาชน ยิ่งไปกวาน้ันการทํางานของภาครัฐยังเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) จากหลายภาคสวนเปนจํานวนมาก ทําใหการบูร

ณาการและการประสานประโยชนเปนเรื่องท่ีทาทาย 

ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดจิิทัลจึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําสูงสุดของประเทศ เพ่ือกาวขามอุปสรรคความทา

ทายดังกลาว จะเห็นไดวาประเทศสวนใหญท่ีประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนสูรัฐบาลดิจิทัลน้ันไมใชประเทศท่ีร่ํารวยท่ีสุด แตเปน

ประเทศท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูง โดยบุคคลากรท่ีอยูในตําแหนงผูนําประเทศจะตองมีความมุงมั่น มีวิสัยทัศน และเล็งเห็น

ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศอยางแทจริง สงผลใหภาครัฐสามารถดําเนินงานตั้งแตตนจนจบกระบวนการได

อยางไรรอยตอ แมจะมีการเปลี่ยนผานยุคสมัยทางการเมืองก็ตาม 

กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง

ไดเริ่มวางรากฐานโครงการเชิงดิจิทัลในป พ.ศ. 2539 และไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงผูนํา

ประเทศหลายครั้ง แตภาครัฐก็ยังสามารถดําเนินงานไดตามนโยบายและแผนปฏิบัติการท่ีวางไว เน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจากผูนําทุกคนท่ี

                                                 

8 Accenture Knowledge Exchange Database | Government of India, Unique Identification Authority of India Planning Commission 
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กาวข้ึนมาอยูในตําแหนง สงผลใหดัชนี EGDI (e-Government Development Index9) ของเกาหลีใตไตข้ึนจากอันดับ 13 ในป พ.ศ. 2546 

มาเปนอันดับ 1 ของโลก ในป พ.ศ. 2555 และยังคงรักษาอันดับสูงสุดมาจนถึงปสํารวจลาสุด 

  

                                                 

9 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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บทท่ี 2 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาต ิ
การพัฒนาและขับเคลื่อนรัฐบาลดจิิทัลจําเปนตองมีการกําหนดเปาหมายและทิศทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติตอไปน้ี 

• นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 

• รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 

• แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 

• กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) 

• รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 

 
 

รูปท่ี 4 วิสัยทัศน นโยบาย และแผนการพัฒนาของรัฐบาลปจจบัุนใตคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จนัทรโอชา 

ความสอดคลองระหวางทิศทางของแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตรระดับชาติ 
จากนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา พ.ศ. 2558 ท้ัง 11 ดาน ภายใตกรอบวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน สามารถกําหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยไดเปน 24 ดาน ใน 4 มิติ ดังน้ี 

มิติท่ี 1 ความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย ความปลอดภยัสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน ภยัธรรมชาติ และ ภาวะวิกฤต 

มิติท่ี 2 งานบริการเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประกอบดวย การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม การทองเท่ียว ภาษีและรายได แรงงาน การเกษตร การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสขุ สาธารณปูโภค และ การคมนาคม  

มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบดวย การจดัซื้อจัดจาง การบริหารสินทรัพย ทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน และ 

การเงินและการใชจาย 
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มิติท่ี 4 ขีดความสามารถรองรับตางๆ ประกอบดวย การใหขอมลูแกประชาชน การรับฟงความคดิเห็น การบูรณาการขอมูลภาครัฐ

เพ่ือยกระดับบริการ การยืนยันตวัตนและการบริหารจดัการสิทธิ การบูรณาการขอมลูภาครัฐเพ่ือยกระดับการบริการ และการยืนยนัตัวตน

และการบริหารจัดการสิทธิ 

 

 
รูปท่ี 5 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทย 26 ดาน จากนโยบายรัฐบาล 11 ดาน ภายใตกรอบวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

โดยในระยะแรกของการจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครอบคลมุขีดความสามารถหลักท้ังหมด 18 ดาน ไดแก การบูร

ณาการขอมลูภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ การใหขอมูล การรบัฟงความคิดเห็น โครงสรางพ้ืนฐานการ

ใหบริการอิเล็กทรอนิกส ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การใหความชวยเหลือ การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร 

การทองเท่ียว การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาษีและรายได ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหาร

จัดการชายแดน การปองกันภัยธรรมชาต ิและการจดัการในภาวะวิกฤต 
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รูปท่ี 6 ขอบเขตของโครงการในระยะแรก 

 ท้ังน้ี เพ่ือใหการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท้ัง 18 ดานภายใตแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสอดรับกับยุทธศาสตร

ระดับชาติขางตน จึงไดทําการศึกษาวิเคราะหความสอดคลองระหวางทิศทางของแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตรระดับชาติ 

อันจะสงผลใหการขับเคลื่อนประเทศตามแผนตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสามารถสรุปประเด็นความ

สอดคลองไดดังตอไปน้ี 
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ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 -2564 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความสอดคลองกับ 10 ประเด็นยุทธศาสตร ภายใตนโยบายความมั่นคงแหงชาติ 

พ.ศ. 2558 -2564 ดังน้ี 

 
รูปท่ี 7 ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับนโยบายความมั่นคงแหงชาต ิ

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตร

เสรมิสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานความปลอดภัยสาธารณะ จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรปองกันและแกไขการกอ

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันของความมั่นคงภายใน และ

ยุทธศาสตรสรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการบริหารจัดการชายแดน จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรจัดระบบการบริหาร

จัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน ยุทธศาสตรจัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

และยุทธศาสตรสรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการปองกันภัยธรรมชาติ จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรพัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการจัดการในภาวะวิกฤต จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรพัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ และยุทธศาสตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 
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ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความสอดคลองกับ 7 ประเด็นยุทธศาสตร ภายใตรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ดังน้ี 

 
รูปท่ี 8 ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการใหขอมูล ดานการรับฟงความคิดเห็น และดานการใหความชวยเหลือ จะ

ชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในภาพรวม ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการ

เจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และยุทธศาสตรการสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร จะชวยสนับสนุนยทุธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจในภาพรวม และยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรสูความเปนเลิศดานอาหาร 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการลงทุน จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการคา (นําเขา/สงออก) จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจใน

ภาพรวม และยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี ภาค และการเช่ือมโยงภมูิภาค 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการทองเท่ียว และดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะชวยสนับสนุน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการปองกันภัยธรรมชาติ จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความสอดคลองกับ 3 ประเด็นยุทธศาสตร ภายใตแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 ดังน้ี 

 
 

รูปท่ี 9 ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการบูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ และดานการยืนยันตัวตนและ

บริหารจัดการสิทธ ิจะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาองคใหมขีีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ 

และยุทธศาสตรการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมลู ดานการรับฟงความคิดเห็น ดานการใหความชวยเหลือ ดานการ

เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร ดานการทองเท่ียว ดานการลงทุน ดานการคา 

(นําเขา/สงออก) ดานวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม และดานภาษีและรายได จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการสราง

ความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 
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ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-

2563 (ICT2020) และ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 

การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทัิลท้ัง 18 ดานภายใตแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการทํางานของภาครัฐ (Smart Government) ภายใตกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัลท่ีรองรับการบรกิารใน

รูปแบบตางๆ (Service Infrastructure) ภายใต รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 

 

รูปท่ี 10 ความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 
2554-2563 และ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 
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สรุปความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนชาติตางๆ 

 
รูปท่ี 11 ตารางสรุปความสอดคลองระหวางแผนแมบทการพัฒนารฐับาลดิจิทัลกับแผนชาติอ่ืนๆ 

 จากการวิเคราะหประเด็นความสอดคลองระหวางทิศทางของแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตรระดับชาติขางตน 

พบวาการจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไมเพียงแตจะชวยกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนสูรัฐบาลดิจิทัลของประเทศท่ีชัดเจนและ

เปนรูปธรรม แตยังเปนหัวใจสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหภาครัฐบรรลุผลตามวิสัยทัศนและเปาหมายของยุทธศาสตรระดับชาติตางๆ อันจะ

นําไปสูผลลัพธท่ีดีแกทุกภาคสวน และสงผลใหประเทศไทยสามารถกาวไปเปนประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไดอยางแทจริง 
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บทท่ี 3 สภาวการณของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในปจจุบันเทียบกับสากล 
ผลการศึกษาวิเคราะหผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (International Benchmark)  

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจภาพรวมสถานการณดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล

ของภาครัฐไทย คณะทํางานจึงทําการศึกษาผลการจัดอันดับสากลอันเปนยอมรับในเวทีโลก คือรายงานสํารวจการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Development Survey) 9

10 ขององคการสหประชาชาติ ซึ่งจัดทําข้ึนทุกๆ 2 ป ตั้งแตป 2546 เปนตนมา 

โดยในปลาสุดมีจํานวนประเทศท่ีไดรับการจัดอันดับท้ังหมด 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 น้ันสามารถ

แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม 2) ดานขีดความสามารถของประชาชนผูใชบริการ และ 3) ดานความ

พรอมในการใหบริการออนไลนของภาครัฐ   

 จากผลการสํารวจปลาสุด ดัชนีภาพรวม EGDI ของไทย อยูในอันดับท่ี 102 ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญจากอันดับ 76 ในป 2010 

ในขณะท่ี ดัชนี EPI อยูท่ีอันดับ 54 สูงข้ึนจาก 110 ในป 2010  เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Global 

Competitiveness Index: GCI) ท่ีจัดทําโดย World Economic Forum11 ผลปรากฏวาอันดับของไทยอยูในเกณฑคอนขางดี (อันดับท่ี 31)  

แตเมื่อทําการเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูง จะพบวาประเทศไทยยังมีความจําเปนตองเรงพัฒนาดานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหทัดเทียมกับประเทศช้ันนําตางๆ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาสาเหตุท่ีอันดับ GCI ของไทยอยูในเกณฑดีน้ัน 

สวนใหญเปนผลมาจากปจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอัตราเงินเฟอ และสัดสวนหน้ีสาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ ในขณะท่ีดานความพรอมทางเทคโนโลยียังทําไดไมดี ซึ่งเห็นไดจากคะแนนของดัชนี EGDI ท่ีคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศ

คูแขง 

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 

ตารางท่ี 1 สรุปเปรียบเทียบอันดบั 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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เพ่ือใหเขาใจถึงปจจัยท่ีสงผลตออันดับดัชนีในการนําไปกําหนดนโยบายพัฒนาใหเหมาะสม จึงตองศึกษาในรายละเอียดของแตละ

ดัชนียอย ไดแก 

• ดัชนีดานโครงสรางพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index: TII) 

• ดัชนีดานขีดความสามารถของประชาชนผูใชบริการ (Human Capital Index: HCI)  

• ดัชนีความพรอมดานการใหบริการของรัฐออนไลน (Online Service Index: OSI) 

• ดัชนีการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกสของประชาชน (e-Participation Index: EPI) 

 

แผนภาพท่ี 1 สรุปอันดับดัชนีของประเทศไทยจากรายงาน e-Government Development Survey 

ดัชนีดานโครงสรางพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม (TII) 

ดัชนี TII ของไทยลดลงอยางตอเน่ืองจากอันดับท่ี 94 ในป 2010 มาเปนอันดับท่ี 107 ในป 2014 โดยเมื่อพิจารณารายตัวช้ีวัด

จํานวน 5 ตัว พบวาแมจํานวนผูลงทะเบียนใชงานโทรศัพทมือถือ และจํานวนผูลงทะเบียนใชงานเครือขายบรอดแบนดแบบมีสายจะเพ่ิม

สูงข้ึนมาก แตตัวช้ีวัดอีก 3 ตัวท่ีเหลือยังอยูในเกณฑท่ีไมดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนผูลงทะเบียนใชงานเครือขายบรอดแบนดแบบไรสาย ซึ่ง

เปนตัวท่ีเพ่ิมเขามาใหมในรายงานปลาสุด โดยไทยไดอันดับท่ี 159  ดังน้ันจะเห็นวาประเทศไทยน้ันยังมีชองวางในการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน

ทางโทรคมนาคมข้ันสูงอยูมาก ในขณะเดียวกันการเขาถึงเครือขายโทรศัพทไรสายและบรอดแบนดท่ีอยูในระดับดี สงผลใหการผลักดัน

นโยบายรัฐบาลดิจิทัลทําไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชน 

ดัชนี HIC 

ดานความพรอมของประชาชนจะเห็นไดวาไทยยังประสบปญหาในเรื่องความพรอมของผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการท่ีอันดับ

ดัชนี HCI ของไทยตกลงจากอันดับท่ี 67 ในป 2010 มาเปน 118 ในป 2014 ซึ่งลดลงถึง 51 อันดับ โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพ่ิมตัวช้ีวัด

ใหม 2 ตัว ไดแก จํานวนปท่ีคาดวาจะไดรับการศึกษาและจํานวนปเฉลี่ยท่ีไดรับการศึกษา ซึ่งผลการประเมินของไทยยังอยูในระดับท่ีไมดี ใน

ขณะเดียวกันอัตราการรูหนังสือและอัตราการเขาเรียนท่ีเปนตัวช้ีวัดเดิมก็ยังอยูในระดับต่ําและมีแนวโนมแยลง  ดังน้ันภาครัฐจึงมีความ

จําเปนตองเรงขยายการศึกษาใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐยุคใหมไดอยางเทาเทียมยิ่งข้ึน 

ดัชน ีEPI  

 ในขณะท่ีการศึกษายังตองพัฒนาอีกผูใชแตอันดับดัชนี EPI ของไทยสามารถกาวกระโดดข้ึนมาจากอันดับท่ี 110 ในป 2010 มาเปน 

อันดับท่ี 48 ในป 2012 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาภาคประชาชนตองการมีสวนรวมกับภาครัฐผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะในรูปแบบการ

บริโภคขอมลูดานเดียว ไปจนถึงการรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสาธารณะและบริการภาครัฐ อยางไรก็ตามในป 2014 อันดับกลับ

ลดลงเปน 54 ดังน้ันการท่ีโครงสรางพ้ืนฐานทางโทรคมนาคมและการศึกษาท่ีขาดประสิทธิภาพยังเปนขอจํากัดของการพัฒนาการมสีวนรวม

ของประชาชนผานทางอิเล็กทรอนิกสอยางยั่งยืน 
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ดัชน ีOSI 

ความพรอมของภาครัฐในการใหบริการผานชองทางออนไลนเปนอีกขีดความสามารถท่ีประเทศไทยตองเรงพัฒนา โดยสามารถ

สังเกตไดจาก อันดับดัชนี OSI ท่ีลดลงจากอันดับท่ี 66 ในป 2010 เปนอันดับท่ี 75 ในป 2014 และเมื่อศึกษาคะแนนการใหบริการในแตละ

ระดับ พบวาแมการใหบริการระดับท่ี 1 (Emerging) ดานการใหขอมูลเบ้ืองตนรัฐบาลไทยจะอยูในเกณฑท่ีคอนขางดีแลว และบริการระดับท่ี 

4 (Connected) จะมีการพัฒนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจเน่ืองจากท่ีผานมาสถานการณของประเทศอยูในภาวะท่ีภาคประชาชนตองเขามามีสวน

รวมวางนโยบายสาธารณะเพ่ิมข้ึนมากกวาภาวะปกติ  แตการท่ีบริการระดับท่ี 2 (Enhanced) และระดับท่ี 3 (Transactional) ยังอยูใน

เกณฑท่ีตองทําการปรับปรุงแกไช จึงสามารถแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังขาดรากฐานท่ีดีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีสมบูรณและยั่งยืน 

ซึ่งนับเปนความเสี่ยงท่ีอาจสงผลใหประเทศไทยไมสามารถพัฒนากาวทันประเทศอ่ืนๆ ไดเร็วพอในระยะยาว 

 

แผนภาพท่ี 2 อันดับของตัวช้ีวัดของแตละดัชนี 

จากการวิเคราะหดัชนีขางตนรวมถึงการศึกษายุทธศาสตรและแผนการดําเนินนโยบายของประเทศผูนําดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สามารถสรปุแนวทางสําหรับประเทศไทย เพ่ือจะนําไปปรับใชและสงผลใหเกิดการสรางสภาพแวดลอมท่ีจะสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ใหไปสูความสําเร็จ ไดท้ังสิ้น 4 ประการดังตอไปน้ี  

• ประการท่ี 1 ประเทศไทยตองสรางวัฒนธรรมการเรยีนรูใหแกทรัพยากรบุคคล  

• ประการท่ี 2  สงเสริมใหประชาชนตระหนักและมีความเช่ือมั่นตอการใชบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ  

• ประการท่ี 3  ตองมีการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

• ประการท่ี 4  การพัฒนาบริการตองคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก  

OSI ระดับ 1

OSI ระดับ 2

OSI ระดับ 3

OSI ระดับ 4

รอยละของประชากรท่ีใชอินเทอรเน็ต

รอยละของผูใชโทรศัพทบาน

รอยละของผูลงทะเบียนใชงาน
โทรศัพทมือถือ

รอยละของผูลงทะเบียนใชงาน
เครือขายบรอดแบนดแบบมีสาย

รอยละของผูลงทะเบียนใชงาน
เครือขายบรอดแบนดแบบไรสาย*

อัตราการรูหนังสือ

อัตราการเขาเรียน

จํานวนปท่ีคาดวาจะ
ไดรับการศึกษา*

จํานวนปเฉลี่ยท่ีไดรับการศึกษา*

EPI ระดับ 1*EPI ระดับ 2* EPI ระดับ 3*
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คาเฉลี่ยรวม = 91 



สวนที่ 2 วิสัยทัศนและยุทธศาสตร
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บทท่ี 4 วิสัยทัศนของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

“ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ  

ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง” 

 การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยูบนพ้ืนฐานขององคประกอบหลักสําคัญ 4 

ประการ ไดแก การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) การใหบริการโดยมี

ประชาชนเปนศูนยกลาง  (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให เ กิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven 

Transformation) 

 
รูปท่ี 12 วิสัยทัศนของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

  องคประกอบท่ี 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ตั้งแตการ

เช่ือมโยงขอมูลไปจนถึงการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการบูรณาการขอมูลจะทําใหภาครัฐไทยเห็นขอมูล

ประชาชนเปนภาพเดียวท่ีสมบูรณ (Single View of Citizen) ในขณะท่ีการบูรณาการการดําเนินงานจะทําใหภาครัฐไทยตระหนักถึงความ

ตองการทางเทคโนโลยีท่ีคลายคลึงกันในแตละหนวยงาน จึงสามารถลดความซ้ําซอนท้ังในดานของงบประมาณ ระยะเวลา และการดูแลรักษา

ระบบ อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพจากการเพ่ิมขนาด (Economies of Scale) และจากการใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน (Shared 

Services) อันจะนําไปสูการใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management) ท่ีสามารถตอบโจทยดานการ

อํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมากยิ่งข้ึน 

  องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภาครัฐไทย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองแมนยํา รวดเร็ว และตรงจุดมากข้ึน โดยมีการเช่ือมตอระหวาง
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เครื่องมืออุปกรณ (Internet of Things) ตางๆ อยางท่ัวถึง ทําใหเจาหนาท่ีสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดเปนปจจุบันและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ยิ่งไปกวาน้ันอาจมีการเช่ือมตอเครื่องมืออุปกรณใหสื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัตโิดยไมตองอาศัยการควบคุมของเจาหนาท่ี

ตลอดเวลา สงผลใหภาครัฐไทยไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนในปริมาณมาก และเมื่อนําระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาชวย

จัดระเบียบฐานขอมูล ประกอบกับนําเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) มาชวยทําความเขาใจขอมูลอยางลึกซึ้ง ชวยคาดการณ

ลวงหนา พรอมใหคําแนะนําเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ ก็จะนําไปสูการใหบริการภาครัฐแบบเชิงรุกไดมากยิ่งข้ึน 

 องคประกอบท่ี 3 การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) คือ การยกระดับงานบริการภาครฐั 

ใหมีการออกแบบประสบการณและดําเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตามความตองการรายบุคคล (Personalized Customer Experience) 

เพ่ือสามารถใหบริการไดอยางถูกตองเหมาะสมตามสิทธิท่ีประชาชนรายบุคคลพึงจะไดรับ อีกท้ังยังชวยเพ่ิมความพึงพอใจของผูรับบริการ ใน

ขณะเดียวกันบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลลวนมีความซับซอนมากข้ึน ภาครัฐไทยจึงจําเปนตองสรางสมดุลระหวางความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และการอํานวยความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation) โดย

กําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยและระดับความเขมงวดของการยืนยันพิสูจนตัวตนใหเหมาะสมกับความซับซอนของงานบริการ 

ประเภทของงานบริการ และกลุมผูรับบริการตางๆ 

 องคประกอบท่ี 4 การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ การวางแนว

ทางการยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลดวยกระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ (Outcome-driven 

Transformation) ท่ีมีการปรับเปลี่ยนองคกรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ท้ังในดานทรัพยากรมนุษย (People) ข้ันตอน

การทํางาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมท้ังมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการ

และการกํากับดูแล (Project Management and Governance) ท่ีชัดเจน ภายใตการสนับสนุนของผูนําระดับประเทศท่ีมีความมุงมั่น มี

วิสัยทัศน และเล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศอยางแทจริง (Change Leadership) จึงสงผลใหภาครัฐ

สามารถดําเนินงานตั้งแตตนจนจบกระบวนการไดอยางไรรอยตอ 

 ทายท่ีสุดแลว การยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลจะกอใหเกิดประโยชนแกทุกภาคสวน ท้ังภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 

และหนวยงานภาครัฐ โดยภาคประชาชนนอกจากจะไดรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนแลว บริการท่ีไดรับยังมีคุณภาพ ตรงตามความ

ตองการรายบุคคล และตรงตามสิทธิมากยิ่งข้ึนดวย ภายใตกรอบการรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามภายในและภายนอกประเทศท่ีมี

มาตรฐาน สําหรับภาคธุรกิจ การยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลไมเพียงแตจะชวยลดระยะเวลาและคาใชจายในการติดตอภาครัฐ 

แตยังเปนการสรางปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ ตั้งแตวางแผนธุรกิจ เริ่มตนธุรกิจ ดําเนินกิจการ ไปจนถึงขยายธุรกิจ รวมท้ังเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการใหทัดเทียมกับระดับสากล อันจะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี 

การยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลยังกอใหเกิดการบูรณาการภายในภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความรวมมือกันระหวาง

หนวยงาน เพ่ิมความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี และชวยใหหนวยงานภาครัฐพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน เพ่ือสราง

เสถียรภาพใหประเทศไทยสามารถกาวไปอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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บทท่ี 5 ภาพรวมของยุทธศาสตรการพัฒนารฐับาลดิจิทัล 
องคประกอบของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรท่ีครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลใน 18 

ดานภายใตขอบเขตของโครงการ 

 

รูปท่ี 13 ยุทธศาสตรการพัฒนรัฐบาลดิจิทัลท้ัง 4 ประกอบไปดวยมาตรการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 18 มาตรการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน อันจะนําไปสูการยกระดับการใหบริการภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูรับบริการรายบุคคลยิ่งข้ึน ภายใต

มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงและเขาใจประชาชน ตั้งแตการเผยแพรขอมูลใหประชาชน

ทราบถึงงานบริการภาครัฐตางๆ ผานจุดเดียวและสามารถขอรับบริการไดตามสิทธิ จนถึงการทําความเขาใจปญหาและความตองการของ

ประชาชน เพ่ือนําไปสูการแกไขเมื่อมีการรองเรียนอยางเปนรูปธรรม ท่ีมีโครงสรางการทํางานและบุคลากรคอยรองรับตลอกการทํางาน ผาน 

6 มาตรการหลักดังตอไปน้ี  

มาตรการท่ี 1: การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง 

มีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐผานระบบกลางโดยใชเลข 13 หลัก เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลของทุกหนวยงานไดในวง

กวาง รวมท้ังมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูล 
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มาตรการท่ี 2: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง 

ใช Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเขารับบริการผานชองทางกายภาพ หรือเปดบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง 

(single electronic user account) เมื่อทําธุรกรรมภาครัฐผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถใช 1 account ไดกับทุกบริการและทุก

หนวยงาน 

 

มาตรการท่ี 3: การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลางผูรับบริการสามารถเขาถึงทุกขอมูลงานบริการผาน

จุดเดียว โดยไดรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับความตองการรายบุคคล และสามารถเลือกดูขอมูลตามลําดบัประสบการณหรือตามประเภทงานบรกิาร 

รวมท้ังมีการแสดงขอมูลความเช่ือมโยงระหวางงานบริการเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 

 

มาตรการท่ี 4: การแกไขเร่ืองรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุกประชาชนสามารถดําเนินการรองเรียนทุกเรื่องผานจุดเดียว 

โดยภาครัฐมีการบูรณาการขอมูลเรื่องรองเรียนจากทุกหนวยงานเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพยายามเขาใจ

อุปสรรคปญหาและความตองการของประชาชนแบบเชิงรุกผานทุกชองทาง เพ่ือใหหนวยงานผูรับผิดชอบสามารถดําเนินการปองกันหรือ

แกไขไดทันทวงที 

 

มาตรการท่ี 5: โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 

บูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT สําหรับบริการภาครัฐใหครอบคลมุและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล 

 

มาตรการท่ี 6: ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  

สรางการมีสวนรวมและสงเสรมิใหบุคคลากรหนวยงานภาครัฐพรอมท่ีจะรองรับการเปลีย่นแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสมและ

ตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส รวมท้ังพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานของผูท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได ใหมีคุณภาพและ

ตอบสนองความตองการของตลาด ผาน 2 มาตรการหลักดังตอไปน้ี 

 

มาตรการท่ี 7: การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 

บูรณาการขอมูลประชาชนจากทุกหนวยงาน เพ่ือใหสามารถกําหนดสิทธิรายบุคคลไดอยางถูกตองครบถวน (One Citizen One Social 

Record) และสามารถใหบริการเชิงรุก เชน ลงทะเบียนผูรับสิทธิโดยอัตโนมัติ หรือลงทะเบียนผานเจาหนาท่ีภาคสนามท่ีมีระบบลงทะเบียน

เคลื่อนท่ี (Mobile Registration) โดยประชาชนสามารถรับความชวยเหลือจากโครงการตางๆ ผานบัตรในลักษณะบัตรเดบิตท่ีมีการเช่ือมโยง

ขอมูลกับภาครัฐ สงผลใหภาครัฐสามารถเก็บและวิเคราะหขอมูลรายบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรการท่ี 8: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

บูรณาการฐานขอมูลตลาดแรงงานและจัดหาความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดไว ณ จุดเดียว รวมท้ังใชระบบวิเคราะหขอมูลข้ันสูง (Data 

Analytics) ชวยในการจับคูงาน ใหคําปรึกษาดานอาชีพ แนะนําหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตการทํางาน รวมท้ังปรับ

สมดุลตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดการณแนวโนมอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานลวงหนา 



 
 

 
 

          38 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 
มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดควาสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแต

การเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิตและมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรท่ีตรงกับความ

ตองการของตลาด การยกระดับประสบการณของนักทองเท่ียวในยุคดิจิทัลอยางครบวงจรเพ่ือรักษามาตรฐานใหประเทศไทยเปนแหลง

ทองเท่ียวคุณภาพช้ันนําของโลก รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการโดยสรางปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจในทุกข้ันตอน

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีใหภาครัฐ

สามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรงเวลามากข้ึนโดยไมเพ่ิมภาระใหกับผูเสียภาษี ซึ่งท้ังหมดน้ีจะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศอยางยั่งยืน โดยประกอบไปดวย 6 มาตรการหลักดังตอไปน้ี 

 

มาตรการท่ี 9:  การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ 

บูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของและนํามาวิเคราะห เพ่ือสามารถใหขอมูลแกเกษตรกรผานชองทางท่ีเหมาะสม และใหบริการท่ี

ตรงกับความตองการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก จึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 

มาตรการท่ี 10: การบูรณาการดานการทองเท่ียวแบบครบวงจร 

บูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวในเชิงรุก ท้ังบริการดานขอมูลและดานการขออนุมัติอนุญาตผาน

ชองทางออนไลน ตั้งแตข้ันตอนพิจารณา วางแผน เตรียมการ จัดซื้อ เดินทาง จนถึงประเมินผลการทองเท่ียว เพ่ือใหสามารถยกระดับ

ประสบการณของนักทองเท่ียวไดอยางครบวงจร 

 

มาตรการท่ี 11: การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน 

ผูประกอบการสามารถติดตอขอใบอนุมัติอนุญาตผานชองทางออนไลนโดยไมตองยื่นเอกสารซ้ําซอน เน่ืองจากระบบมีการบูรณาการขอมูล

ระหวางหนวยงานภาครัฐ สงผลใหการดําเนินการขอใบอนุมัติอนุญาตเก่ียวกับการลงทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

มาตรการท่ี 12: การบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร 

ผูประกอบการสามารถยื่นคําขออนุญาตนําเขาสงออกท้ังจากกรมศุลกากรและหนวยงานอนุมัติอนุญาตอ่ืนๆ ณ จุดเดียว ผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยระบบมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหผูประกอบการสามารถปอนขอมูลและสงเอกสารเพียงชุดเดียว 

มาตรการท่ี 13: การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการเติบโต 

บูรณาการขอมูลจากหลายหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหขอมูลแกผูประกอบการผานชองทางออนไลน ณ จุดเดียว ซึ่งเปนขอมูลท่ีตรงกับความ

ตองการของผูประกอบการรายบุคคล รวมท้ังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูประกอบการใชบริการเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดย

ระบบสามารถเช่ือมตอขอมูลกับระบบภาครฐัไดโดยอัตโนมัติ 

 

มาตรการท่ี 14: ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร 

บูรณาการและวิเคราะหขอมลูขามหนวยงานเพ่ือลงทะเบียนและคํานวณภาษีใหผูเสยีภาษี โดยไมตองกรอกขอมูลหรือยื่นเอกสารท่ีภาครฐัมีอยู

แลว รวมท้ังระบุบุคคลท่ีควรอยูในระบบภาษีหรือควรถูกตรวจสอบภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษาความปลอดภัย จากท้ังภัยภายใน 

ประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแกไขสถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากข้ึน รวมถึงการแกไข

สถานการณในภาวะวิกฤต ใหสามารถความชวยเหลือแกผูประสบภัยและฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพ

ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผาน 4 มาตรการหลักดังตอไปน้ี 

 

มาตรการท่ี 15: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใชเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลเชิงลกึ 

มีศูนยบัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีภาคสนาม โดยนําเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิง

ลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time และแจงเตือนกอนเกิดเหตุ รวมท้ังเพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือสงเสริมให

เกิดการปองกันในเชิงรุก 

 

มาตรการท่ี 16: การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ 

มีระยะเวลาตรวจสอบขอมูลและประเมินความเสี่ยงของผูโดยสารขามแดนลวงหนานานข้ึน รวมท้ังขยายผลใหผูโดยสารชาวตางชาติท่ีผาน

เกณฑสามารถพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ และชาวตางชาติอ่ืนๆ สามารถพิสูจนตัวตนและยื่นเอกสารท่ีเคานเตอรตรวจคนเขาเมือง 

ในขณะท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองมีอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล 

 

มาตรการท่ี 17: การบูรณาการขอมูลเพ่ือปองกันภัยธรรมชาติ 

มุงเนนการแชรขอมูลสภาพแวดลอมเพ่ือใชในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ เชน ขอมูลภูมิศาสตร ขอมูลนํ้า หรือขอมูลดิบจาก

เซ็นเซอรตางๆ เพ่ือลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมลู โดยคํานึงถึงแหลงท่ีมาของขอมูล คุณภาพของขอมูลท่ีทําการจัดเก็บ และมาตรฐาน

ในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือใหสามารถนําไปเช่ือมโยงและใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรการท่ี 18: การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานเพ่ือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

บูรณาการขอมูลเพ่ือใหศูนยบัญชาการท่ีมีอยูในปจจุบันใชประโยชนในการติดตามและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เชน ขอมูลภูมิศาสตร 

ขอมูลสถานพยาบาล ขอมูลแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ขอมูลท่ีตั้งหนวยกูภัยหรือหนวยบรรเทาภัย 
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บทท่ี 6 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานครอบคลุม 4 มาตรการ ไดแก การบูรณาการขอมูล

ภาครัฐ การยืนยันตัวตนและ การบริหารจัดการสิทธิ การใหขอมูลการรับฟงความคิดเห็น โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส และ 

ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  

การบูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ 
  การบูรณาการขอมูลภาครัฐถือเปนรากฐานสําคัญ อันจะนําไปสูการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐในทุกๆ ดาน ตัวอยางเชน ดานการ

ลงทุน การบูรณาการขอมูลภาครัฐจะทําใหสามารถลดการใชสําเนาเอกสารท่ีภาครัฐมีอยู ทําใหภาครัฐสามารถใหบริการนักลงทุนไดแบบ

เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว เปนตน โดยทายท่ีสุดการบูรณาการขอมูลภาครัฐจะนําไปสูงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชน

ท้ังตอภาครัฐ และประชาชน เน่ืองจากภาครัฐสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีขอมูลเพ่ือนําไปใชในการบริหารประเทศ 

สงผลทําใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และตรงกับความตองการ 

 
รูปท่ี 14 ความสําคัญของการบูรณาการขอมูลภาครัฐ 

  หากแตในการผลักดันการบูรณาการขอมูลใหเกิดผลในวงกวางยังมีอุปสรรคและความทาทายท่ีภาครัฐตองประสบ เน่ืองจากขอมูลมี

ปริมาณมากและยังมีความหลากหลายและซับซอน นอกจากน้ันขอมูลตางๆ เหลาน้ียังถูกจัดเก็บอยูในหลายหนวยงานท่ีมีมาตรฐานแตกตาง

กันออกไปทําใหเปนการยากตอการเช่ือมโยงขอมูล อีกท้ังยังมีกฎระเบียบท่ีจํากัดการบูรณาการขอมูลในเชิงปฏิบัติท่ีตองไดรับการแกไขเพ่ือ

สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปดานลาง 
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รูปท่ี 15 ความทาทายของการบูรณาการขอมลูภาครัฐ11

12 

ในปจจุบัน เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการยกระดับการบูรณาการขอมูล โดยสามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับหลกั 

ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 การแลกเปลี่ยนขอมลูดวยสําเนาเอกสาร (Citizen as Data Sharing Agents) โดยอาศัยประชาชนเปนผูนําสง

เอกสาร เน่ืองจากไมมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ  

• ระดับท่ี 2 การบูรณาการขอมูลแบบหนวยงานตอหนวยงาน (Agency-to-Agency Data Integration) โดยทําบันทึก

ขอตกลง และทําการเช่ือมโยงขอมูลผานทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะมคีวามยุงยากและซับซอนหากตองการขยายผลใหครอบคลมุ

ในวงกวาง 

• ระดับท่ี 3 การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมลูกลาง (Central Data Sharing Platform) เพ่ือใหสามารถ

แลกเปลีย่นขอมูลของทุกหนวยงานไดในวงกวาง 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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รูปท่ี 16 ระดับการพัฒนาของการบูรณาการขอมูลภาครัฐ 
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ในระดับท่ี 1 เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสําเนาเอกสาร เน่ืองจากไมมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ผูรับบริการจึงตอง

จัดเตรียมและสงสําเนาเอกสารท่ีภาครัฐมีอยูแลวในการขอรับบริการตางๆ สงผลใหภาครัฐมีภาระและคาใชจายในการตรวจสอบและจัดเก็บ

เอกสารจํานวนมาก ดังเชนในกรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) (ดัง รูป17)13 ตองมีการใชสําเนาเอกสารท่ี

ภาครัฐมีอยูแลว และกระจายอยูตามหนวยงานภาครัฐตางๆ จํานวน 9 รายการ ท้ังหมดจํานวน 27 ชุด13

14 

 
รูปท่ี 17 การแลกเปลีย่นขอมูลแลกเปลี่ยนขอมลูดวยสําเนาเอกสาร   

                                                 

13 กรมโรงงานอุตสาหกรรม แบบฟอรมการอนุญาตโรงงานตางๆ | เดลินิวส “ลดข้ันตอนขอใบอนุญาตรง.4” 
14 ฐานขอมูลอางอิงมาจาก | กรมการปกครอง | กรมพัฒนาธุรกิจการคา | กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน | สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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  ในระดับท่ี 2 มีการเช่ือมโยงขอมูลโดยการทําบันทึกขอตกลงเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตอหนวยงาน แตวิธีการ

ดังกลาวน้ียังมีความทาทายในการบูรณาการขอมูลเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในวงกวาง ดังเชนตัวอยาง กรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน/ขยายโรงงาน (รง. 4) (รูปท่ี 18) ปจจุบันมีโครงการ Smart Citizen ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กับหนวยงานอ่ืนๆ ทําใหสามารถยกเลิกการใชสําเนาบัตรประชาชาน และ

สําเนาทะเบียนบาน ไปได 2 รายการ แตยังคงเหลือสําเนาเอกสารท่ีภาครัฐตองการอีก 7 รายการ จากท้ังหมด 9 รายการ 

  ดังน้ันจากกรณีตัวอยาง ถาตองการยกเลิกการใชสําเนาเอกสารท้ังหมดจะตองทําการสรางการเช่ือมโยง 9 การเช่ือมโยง และทํา

บันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานตางๆ นอกจากน้ีถาหากตองการขยายผลใหครอบคลุมท้ังหมด 146 กรม ประมาณ 6,000 งานบริการ อาจ

ตองสรางการเช่ือมโยงขอมูลมากกวา 10,000 การเช่ือมโยง14

15 

 
รูปท่ี 19 การบูรณาการขอมูลแบบหนวยงานตอหนวยงาน 

   

                                                 

15 สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ 
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  ในระดับท่ี 3 การพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลกลาง (Central Data Sharing Platform) จะสามารถชวยลดข้ันตอนและความ

ยุงยากซับซอนในการแลกเปลี่ยนขอมูล สงผลทําใหสามารถผลักดันใหเกิดการบูรณาการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จในวง

กวางอยางรวดเร็ว (Industrialized Data Integration) เชนในกรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) กรม

โรงงานอุตสาหกรรมสามารถคนหาขอมูลของนักลงทุนท่ีภาครัฐมีอยูแลว ผานระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางเพียงจุดเดียว ดังแสดงในรูปท่ี 20  

 

รูปท่ี 20 การบูรณาการขอมูลผานระบบเช่ือมโยงขอมูลกลาง 

 จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดาน

การบูรณาการขอมูลผานระบบเช่ือมโยงขอมูลกลาง ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทํา

แผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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ดานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล (Data Integration) 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การบูรณาการขอมูลผาน
ระบบเชื่อมโยงขอมลูกลาง (Central 
Data Sharing Platform) 

• การเช่ือมโยงขอมลูระหวางหนวยงานผานระบบเช่ือมโยงขอมลูกลาง (Data Sharing 
Platform)    

• ระบบเช่ือมโยงขอมูลกลาง15

16 โดยใชเลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติ
บุคคล เพ่ือเขาถึงขอมูลทุกประเภทและทุกชุดขอมูล (Single View of Customer 
and Business for Government Service Transformation) 

• ระบบขอมลูกลางท่ีผูใชสามารถเรยีกดูรายการขอมลูและรายการบรกิาร16

17 ท้ังหมด 
(Data and Service Directory) 

• ระบบขอมลูกลางท่ีผูใชสามารถเรยีกด,ู แกไขและบริหารจดัการรายการขอมูลได 
• ระบบขอมลูกลางท่ีใชในการสนับสนุนงานบริการภาครัฐ โดยระบบมีการเช่ือมโยงใน

รูปแบบท่ีตอบสนองทันที (Real time) 
• ระบบขอมลูกลางท่ีใชสนับสนุนงานดานการบริหารของผูบริหาร โดยระบบการ

เช่ือมโยงขอมูลมีการรับสงขอมูลแบบตามรอบเวลา (Batch) 
ตารางท่ี 2 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบูรณาการขอมูล ดานการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นขอมูล 

ดานความปลอดภัยของขอมลู (Data Security) 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การบูรณาการขอมูลผาน
ระบบเชื่อมโยงขอมลูกลาง (Central 
Data Sharing Platform) 

• ระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางท่ีมีระบบลงทะเบียนและสามารถอนุมัติเพ่ือเช่ือมโยงขอมูล
กลางระหวางหนวยงาน (Service Provider/ Consumer Registration) 

• ระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางท่ีมีฟงกช่ันอํานวยความสะดวกในการใชบริการและระบบ
สามารถอนุมัติการใชบริการผานระบบได (Service Permission Request) 

• ระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางท่ีสามารถยืนยันตัวตนผูใชงาน (System User and Data 
Request User Authentication) 

• ระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางท่ีมีการจํากัดสิทธ์ิและกําหนดลําดับสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล 
(Service & Data Authorization) 

• ระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางท่ีมีการบริหารจดัการสิทธิ เชน การสราง แกไข และ
เปลี่ยนแปลงสิทธิของผูใชงานผานระบบ (Service & Data Authorization) 

• ระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางท่ีมีระบบติดตามและตรวจสอบการแลกเปลี่ยนขอมูล 
(Transaction Tracking & Audit) 

ตารางท่ี 3 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบูรณาการขอมูล ดานความปลอดภยัของขอมูล 

 
 
 
 
 
 

                                                 

16 ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง (Data Sharing Platform) คือ ระบบกลางที่ใชในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 
17 บริการ ครอบคลุมถึง คําอธิบายประกอบการใชงานขอมูล และความสามารถในการจัดการกับขอมูล เชน การเรียกดูขอมูล การสรางขอมูล การแกไขขอมูล และการลบขอมูล เปนตน  
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ดานการกํากับดูแลขอมูล (Data Management) 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การบูรณาการขอมูลผาน
ระบบเชื่อมโยงขอมลูกลาง (Central 
Data Sharing Platform) 

• การกําหนดและจดัทํารายละเอียดขอมูลหลัก (Master Data Definition) ท่ีใชในการ
เช่ือมโยงขอมูล 

• การกํากับและบริหารจัดการขอมลู (Data Governance) ท่ีตองเช่ือมโยงระหวาง
หนวยงาน 

• การกําหนดนโยบายการใชขอมูล (Data Policy) สําหรับการเช่ือมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงาน 

• การบริการจัดการการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลัก เพ่ือประเมินระบบหรอืหนวยงานท่ีไดรับ
ผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล (Master Data Definition Change 
Management) 

• การกํากับและบริหารจัดการคณุภาพขอมูล โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพขอมลู
และเปาหมายในเชิงคณุภาพ (Data Quality KPI) 

• การกํากับและบริหารจัดการคณุภาพขอมูลผานการประเมินคณุภาพขอมูล (Data 
Quality Monitoring) และการจดัการขอมลู (Data Cleansing) 

ตารางท่ี 4 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบูรณาการขอมูล ดานการกํากับดูแลขอมูล 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ 

บูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการโดยเฉลี่ยอยูท่ี 71% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถ

ปดชองวางขีดความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถ

เชิงดิจิทัล 4 โครงการดังตอไปน้ี   

• การบูรณาการขอมูลประชาชน (Citizen Data Integration) มีระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางท่ีบูรณาการขอมูลบุคคลแบบ

ครบวงจร (single view of citizen) จากทุกหนวยงาน เชน ขอมูลทะเบียนรา ขอมูลการศกึษาและการจางงาน ฯลฯ  โดยใช

เลข 13 หลักเปนดัชนีในการเช่ือมโยงขอมูล 

• E-Government Act การสรางกลไกทางกฎหมายเพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเช่ือมโยงการ

ทํางานและการบุรณาการขอมูลภายใตเครือขายโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดเปน Connected Government 

• เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงขอมูล (Service Improvement) เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการ

ภาครัฐโดยใชประโยชนจากการบูรณาการฐานขอมูล เชน ลดการขอสําเนาเอกสารหรือขอมูลท่ีภาครัฐมีอยูแลว หรือลด

ข้ันตอนโดยใหระบบประมวนผลโดยอัตโนมัติ อาทิ ตรวจอาชาญกรรมโดยอัตโนมัติ 

• การบูรณาการขอมูลนิติบุคคล (Business Data Integration) มีระบบเช่ือมโยงขอมูลกลางท่ีบูรณาการขอมูลนิติบุคคล

แบบครบวงจร (single view of business) จากทุกหนวยงาน เชน ขอมูลทะเบียนนิติบุคคล ขอมูลใบอนุญาต ฯลฯ  โดยใช

เลข 13 หลักเปนดัชนีในการเช่ือมโยงขอมูล 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 
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รูปท่ี 21 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานการบูรณาการขอมลูภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ 

 

รูปท่ี 22 แผนการดําเนินการโครงการดานการบูรณาการขอมลูภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ 
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การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ 
  ในการบูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ จําเปนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูล สงผลใหตองการยืนยันตัวตนและ

บริหารจัดการสิทธิท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยท่ัวไปประเภทของผูใชขอมูลภาครัฐสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมหลัก คือ ประชาชน นิติบุคคล 

และหนวยงานภาครัฐ โดยแตละกลุมมีความตองการท่ีจะใชประเภทของขอมูล และมีความตองการระดับความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลท่ี

แตกตางกัน ดังน้ี  

• กลุมประชาชน เปนกลุมท่ีตองการท่ีจะรับทราบถึงสิทธิและใชสิทธิท่ีควรไดรับ ตองการปองกันและปกปดขอมูลท่ีเปนความลับ 

รวมถึงตองการท่ีจะปองกันการถูกปลอมแปลงสิทธิ 

• กลุมนิติบุคคล เปนกลุมท่ีตองการใหสิทธิแกบุคคลท่ีเปนตัวแทนสามารถทําธุรกรรมในนามของบริษัท ทําใหตองมีการกําหนด

สิทธิในระดับตางๆ ตามอํานาจท่ีแตละตัวแทนไดรับมอบหมาย อีกท้ังยังตองการท่ีจะบริหารจัดการสิทธิในกรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงบุคลากร และตองการท่ีจะปองกันขอมูลท่ีเปนความลับไมใหถูกเผยแพร และปองกันการถูกปลอมแปลงสิทธิ 

• หนวยงานภาครัฐ เปนกลุมท่ีตองการลดความผิดพลาดในการใหบรกิาร ตองการรักษาและเพ่ิมความปลอดภัยของขอมลูท่ีเปน

ความลับ และตองการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยลดจํานวนเอกสารและระยะเวลาในการทํางาน 

 
รูปท่ี 23 ความตองการของผูใชขอมูลภาครัฐในการยืนยันตัวตน และบริหารจดัการสิทธิ 

  การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิท่ีดี คือการรักษาสมดุลระหวางการรักษาความความปลอดภัยของสิทธิ และการอํานวย

ความสะดวกแกเจาหนาท่ีและผูรบับริการ หากแตเพ่ือท่ีจะพัฒนาการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภาครัฐตองเผชิญกับความทาทายในการรักษา

ความสมดุลของท้ัง 2 ดานดังตอไปน้ี ( ดังแสดงในรูปท่ี 26) 

• ดานการรักษาความปลอดภัย มีความทาทายหลักจากการมีขอมูลท่ีใชยืนยันตัวตนจํานวนมากและหลากหลาย ความยากใน

การตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสาร และความตองการระดับความปลอดภัยท่ีแตกตางกัน 
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• ดานการอํานวยความสะดวก มีความทาทายหลักจากความตองการท่ีสวนทางกับความตองการดานการรักษาความปลอดภัย

เน่ืองจากเมื่อตองการความปลอดภัยท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหตองการเอกสารจํานวนมากเพ่ือใชในการตรวจสอบ และดวยจาก

สาเหตุเดียวกันน้ีทําใหตองมีหลายข้ันตอนในการยืนยันและพิสูจนตัวตน ซึ่งท้ังหมดน้ีเปนสาเหตุใหการอํานวยความสะดวกใน

การใหบริการทําไดยากยิ่งข้ึน 

 
รูปท่ี 24 ความทาทายของการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสทิธิ 

  การนําเทคโนโลยมีาพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและการบริหารจดัการสิทธิคือหัวใจสําคญัในการยกระดับการบริการท้ังชองทาง

กายภาพและชองทางอิเล็กทรอนิกส  

  โดยสามารถแบงการพัฒนาของเทคโนโลยีดานการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิออกไดเปน 3 ระดับหลัก ดังน้ี  

• ระดับท่ี 1 การยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใชเอกสาร (Paper Based Authentication & Authorization) 

ตัวอยางเชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรถือครองสิทธิ เปนตน  

• ระดับท่ี 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  

• ระดับท่ี 3 การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใชลักษณะทางชีวภาพ หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง 

(Biometrics & Single Electronic User Account for Authentication)  โดยใชลักษณะทางชีวภาพ (Biometrics) 

เชน ลายน้ิวมือ ในการยืนยันตัวตนบริหารจัดการสิทธิเมื่อเขารับบริการผานชองทางกายภาพ หรือเปดบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส

กลาง (Single Electronic User Account) เมื่อทําธุรกรรมภาครัฐผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถใช 1 account ได

กับทุกบริการ  
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รูปท่ี 25 ระดับการพัฒนาของการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ 

 

  สําหรับการใหบริการดานการยืนยนัตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ สามารถแบงชองทางของการใหบริการออกไดเปน 2 ชองทาง คือ

การบริการท่ีสํานักงาน และการบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

 
รูปท่ี 26 ชองทางการใหบริการดานการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ    
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  ในการใหบริการท่ีสํานักงาน หรือบริการผานชองทางกายภาพ  สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยลดจํานวนเอกสารท่ีตองแสดง และ

เพ่ิมความยากในการปลอมแปลงหลักฐาน ดังแสดงในรูปดานลาง 

 ในระดับท่ี 1 เมื่อประชาชนเดินทางไปรับบริการท่ีสํานักงานภาครัฐตางๆ จะตองเตรียมและยื่นเอกสารพรอมกับสาํเนาเอกสารตางๆ 

ตอเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือเปนการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ 

 ในระดับท่ี 2 ประชาชนสามารถใชเพียง Smart Card บัตรเดียวเพ่ือเปนการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ เมื่อเขารับบริการ

ท่ีสํานักงานภาครัฐตางๆ โดยแตละสํานักงานะมเีครื่องอานบัตร Smart Card ไวสําหรับตรวจสอบขอมูลจากบัตร  

 ในระดับท่ี 3 ในการรับบริการภาครัฐท่ีสํานักงาน ประชาชนไมจําเปนตองเตรียมเอกสาร หรือบัตรใดๆ แตใชลักษณะทางชีวภาพเปน

การยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ เชน ลายน้ิวมือ มานตา เปนตน 

 
รูปท่ี 27 ระดับการพัฒนาของการยืนยันตัวตนและบริหารจดัการสิทธิ กรณีรับบริการท่ีสํานักงาน  
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ในการใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยควบรวมการเขาถึงบริการภาครัฐตางๆ ในลักษณะ 

single electronic user account ดังแสดงในรูปดานลาง 

ในระดับท่ี 1 ภาครัฐยังไมมีการใหบริการประชาชนผานชองทางอิเลก็ทรอนิกส 

  ในระดับท่ี 2 แตละหนวยงานรัฐไดทําการพัฒนาระบบเพ่ือใหบริการประชาชนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ตามแตละประเภทงาน

บริการท่ีหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ โดยประชาชนตองมี 1 บัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส (Electronic User Account) เพ่ือใชในการเขารับบริการ 

ตอ 1 ประเภทของงานบริการภาครัฐ ตัวอยางเชน ในการยื่นภาษี ประชาชนตองมี 1 บัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส ซึ่งประกอบดวยช่ือบัญชี (User 

name) และรหัสผาน (Password) สําหรับยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิสําหรับระบบยื่นภาษีของกรมสรรพากร ในขณะเดียวกัน หาก

ประชาชนตองการท่ีจะทําการจายคาปรับผานชองทางออนไลน ประชาชนก็ตองมีอีก 1 บัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสซึ่งประกอบดวยช่ือบัญชี และ

รหัสผาน สําหรับระบบจายคาปรับออนไลนของกรมตํารวจ เปนตน  

 ในระดับท่ี 3 มีการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิกลาง โดยผูใชงานจะมี 1 บัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

ประกอบดวยช่ือบัญชี และรหัสผาน ท่ีสามารถใชในการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิไดกับทุกงานบริการภาครัฐ เพ่ือเปนการเพ่ิม

ความปลอดภัย อีกท้ังยังเพ่ิมความสะดวกสบาย และงายตอการใชงานของประชาชน  

 
รูปท่ี 28 ระดับการพัฒนาของการยืนยันตัวตนและบริหารจดัการสิทธิ กรณีรับบริการผานชองทางอิเลก็ทรอนิกส 

  จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ

ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง 1 account ตอบริการภาครัฐทุกประเภท 

ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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การบริการท่ีสํานักงาน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 2 การยืนยันตัวตน และบริหาร
จัดการสิทธิโดยใช Smart Card 

• การแสดงและยืนยันตัวตนผานบัตรประชาชนของผูรับบริการและ/หรือบัตรประจําตัว
เจาหนาท่ี ผานเครื่องอาน Smart Card 

• การยืนยันตัวตนเพ่ือเขาทําธุรกรรมท่ีสําคัญโดยใชรหสัผาน (PIN)  
• การกําหนดลําดับสิทธ์ิสําหรับการทําธุรกรรมหรือการเขาถึงขอมูล 
• การตรวจสอบสิทธ์ิชอบธรรมของนิติบุคคลในการทําธุรกรรมโดยเช่ือมโยงขอมูลระหวาง

ทะเบียนบุคคลและทะเบียนนิติบุคคล 
ตารางท่ี 5 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิ เมื่อบริการท่ีสาํนักงาน 

การบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิผานบัญชีผูใชอิเลก็ทรอนิกส
กลาง 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางสามารถใช หน่ึง User account ตอหน่ึงเลขบัตรประชาชน หรือ
ตอหน่ึงเลขนิติบุคคล สาํหรับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐทุกประเภท (Single 
User for all Government e-Services) 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางท่ีสามารถลงทะเบียน บันทึก และแกไขขอมลูใน User account 
กลางได เชน หมายเลขโทรศัพท อีเมล พาสเวิรด (User Registration and Account 
Management)  

• ระบบยืนยันตัวตนกลางท่ีสามารถบริหารจดัการขอมลูและสิทธ์ิความชอบธรรมของตัวแทน
สําหรับการทําธุรกรรมในนามนิติบุคคล (Corporate Account Management) 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางท่ีมีการจดัการความปลอดภยัในการเขาถึงขอมูลท่ีสําคญัแตกตาง
กันตามระดับความสําคญั เชน SMS OTP หรือ Token (2-FA18 for transactions with 
sensitive data) 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางท่ีสามารถตรวจสอบสิทธ์ิความชอบธรรมในการทําธุรกรรมของนิติ
บุคคล โดยระบบสามารถเช่ือมโยงขอมูลระหวางทะเบียนบุคคลและทะเบียนนิติบุคคล 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางท่ีสามารถจํากัดสิทธ์ิในการธุรกรรมหรือการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึง
ขอมูลได 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางท่ีสามารถแจงเตือนการยืนยันตัวตนเมื่อมีการทําธุรกรรมภาครัฐ 
ตารางท่ี 6 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิ เมื่อบริการผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ

ยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิโดยเฉลี่ยอยูท่ี 78% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปด

ชองวางขีดความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถ

เชิงดิจิทัล 2 โครงการดังตอไปน้ี 

                                                 

18 2-FA: Two-Factor Authentication 
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• ระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง  (E-Citizen and E-Business Single Sign-on) จัดทําระบบกลางสําหรับยืนยัน

ตัวตนเพ่ือใชในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐทุกประเภท (government e-services) โดยใชบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส 1 

บัญชีตอ 1 เลขบุคคลหรือนิติบุคคล 

• ขยายการใชงานบัตร Smart Card (Smart Card Reader Extension) ขยายการใชงานของบัตร Smart Card ในการ

ยืนยันตัวตนเมื่อเขารับบริการผานชองทางกายภาพใหครอบคลัมงานบรกิารภาครัฐทุกประเภทของทุกหนวยงาน เพ่ือลดการใช

สําเนาเอกสาร และลดข้ันตอนการปอนขอมลของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 29 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ 

 
รูปท่ี 30 แผนการดําเนินการโครงการดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจดัการสิทธิ 
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การใหขอมูล 
การใหขอมูลงานบริการภาครัฐในปจจุบันมีความซับซอนสูง เน่ืองจากมีผูใชบริการจํานวนมาก ชองทางการใหบริการท่ีมีท้ังแบบ

กายภาพ สายดวน และชองทางออนไลน ชนิดของขอมูลท่ีมีอยูหลากหลาย เชน ขอมูลสิทธิประโยชน การขออนุมัติอนุญาต ขอมูลการ

ทองเท่ียว และขอมูลสถิติตางๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังสิ้น 20 กระทรวงและ 483 หนวยงาน ซึ่งลวนแตมีปริมาณมาก รวมถึงมี

ความตองการและมีมาตรฐานท่ีแตกตางกันออกไป18

19  

 

รูปท่ี 31 โครงสรางการใหขอมลูภาครัฐไทยในปจจบัุน 

 ปจจุบันผูรบับริการกําลังประสบปญหาหลัก 5 ขอ อันเกิดจากการใหขอมูลงานบริการภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพ ดังตอไปน้ี 

• ขอมูลกระจัดกระจายอยูหลายแหงทําใหตองหาขอมูลจากหลายแหลง 

• ไมมีการจัดระเบียบขอมูลทําใหยากตอการคนหา 

• ผูรับบริการเสียสิทธิในการรับบริการภาครัฐอ่ืนๆ เน่ืองจากไมทราบขอมูลหรือไดรับขอมูลท่ีผิด 

• ขอมูลท่ีพบอยูในรูปแบบท่ีเขาใจยากและไมสอดคลองกับแหลงอ่ืนๆ 

• ขอมูลท่ีไดรับไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบัน 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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รูปท่ี 32 ประสบการณของผูรับบรกิารภาครัฐในปจจุบัน 

ภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยมีาใชเพ่ือตอบโจทยความทาทายตางๆ และใหผูรับบริการท้ังในภาคประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ

เขาถึงขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนผานจุดเดียว โดยสามารถแบงการพัฒนาการใหขอมูลไดเปน 3 ระดบัหลัก ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 การใหขอมูลผานชองทางกายภาพ (Physical Channel) โดยผูรับบริการตองเดินทางไปขอขอมูลงานบริการท่ี

หนวยงานผูใหบริการดวยตัวเอง 

• ระดับท่ี 2 การใหขอมูลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Channel) ผูรับบริการสามารถขอขอมูลงานบริการผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกสจากแตละหนวยงานผูใหบริการ ซึ่งแตละหนวยงานตางใหขอมูลแยกกัน 

• ระดับท่ี 3 การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Customer Centric Information 

Portal) ศูนยรวมขอมลูงานบริการภาครัฐท่ีมุงเนนการใหขอมลูตามลําดับประสบการณของผูใชบริการ และประเภทของงาน

บริการเพ่ือใหงายตอการคนหาและเขาถึงขอมูลของภาครัฐ ณ ปจจบัุนไดอยางครบถวนและรวดเร็ว 
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รูปท่ี 33 ระดับการพัฒนาของการใหขอมูลแกผูรับบริการ 
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  ในระดับท่ี 1 การใหขอมูลผานชองทางกายภาพ โดยผูรับบริการตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐเพ่ือขอขอมูลงานบริการดวย

ตนเอง ซึ่งใชเวลานานและอาจไมตระหนักถึงขอมูลงานบริการท่ีมีอยูท้ังหมด 

 

รูปท่ี 34 การใหขอมลูผานชองทางกายภาพ 
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ในระดับท่ี 2 การใหขอมูลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูรับบริการสามารถหาขอมูลตางๆ ผานระบบของแตละหนวยงานได ซึ่งจะ

ชวยประหยัดเวลาในการคนหาและเขาถึงขอมูล 

 
รูปท่ี 35 การใหขอมลูผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
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  ในระดับท่ี 3 ผูรับบริการสามารถเขาถึงทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียว โดยสามารถเลือกดูขอมูลตามประเภทงานบริการและ

ตามลําดับประสบการณ เพ่ือใหเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 

 

รูปท่ี 36 การใหทุกขอมูลงานบริการผานจดุเดยีวโดยมผีูรับบริการเปนศูนยกลาง 

จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ
ใหขอมูล ใหเปนแบบผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง  ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ี
จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการสรางขอมูล 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การใหทุกขอมูลงาน
บริการผานจุดเดียวโดยมี
ผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

• ระบบศูนยกลางการใหขอมลูดานงานบริการภาครัฐ มรีูปแบบและเน้ือหาท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เชน รูปแบบภาษาท่ีใช  เปนตน 

• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐท่ีสามารถบริหารจัดการสถานะขอมูล (Content Life 
Cycle) ตั้งแตการสรางขอมูล การอนุมัติใชขอมูล การเผยแพรขอมูล จนถึงการเลิกใชงาน
ระบบ 

• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐท่ีสามารถบริหารจัดการเวอรช่ันของขอมูล (Version 
Control) เพ่ือใหสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูล เชน  สวนของเน้ือหาของท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง ผูท่ีทําการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล วันและเวลาท่ีทําการเปลี่ยนแปลง
ขอมูล เปนตน 

• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐท่ีสามารถบริหารจัดการสิทธิของผูใชระบบ (Data 
Authorization) เชน สิทธิของผูสรางขอมูล  สิทธิในการเขาถึงขอมูล เปนตน 

ตารางท่ี 7 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูล ในข้ันตอนการสรางขอมลู 

ขั้นตอนการคนหาขอมลู 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การใหทุกขอมูลงาน
บริการผานจุดเดียวโดยมี
ผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

• ระบบบริการผานชองทางออนไลน 1920  ท่ีผูรับบริการสามารถสืบคนขอมูลงานบริการของ
หนวยงาน 

• ระบบบริการท่ีผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลโดยใชฟงกช่ันคนหาท่ัวไป (Generic Search) 
• ระบบศูนยกลางการใหขอมลูภาครัฐสําหรับทุกงานบริการ  
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลของภาครัฐท่ีสามารถคนหาขอมูลงานบริการตามความตองการ

ของผูรับบริการ เชน ขอมูลสําหรับบุคคล 20

21  ขอมูลสําหรับธุรกิจ 21

22  และขอมูลสําหรับ
นักทองเท่ียว22

23 เปนตน  
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐท่ีสามารถคนหาขอมูลบริการแยกตามประเภทของงาน

บริการ เชน ดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดานสิทธิประโยชน เปนตน  
• ระบบศูนยกลางการใหขอมลูภาครัฐท่ีสามารถเลือกดูขอมูลท่ีถูกคนหาบอย (Popular 

Search) 
ตารางท่ี 8 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูล ในข้ันตอนการคนหาขอมูล 

                                                 

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

ระดับท่ี 3 การใหทุกขอมูลงานบริการ
ผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง 

• การแสดงผลของขอมูลของแตละงานบริการมีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การเรียงลําดับ
ชนิดของเน้ือหา ขนาดและรูปแบบตัวอักษรท่ีใช เปนตน  

• ระบบบริการดาวนโหลดขอมูล รายการเอกสาร และแบบฟอรมตางๆ ผานชองทาง
ออนไลน 

• ระบบศูนยกลางการใหขอมลูภาครัฐท่ีนําเสนอขอมลูในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงาย 
• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลประชาชนสามารถแสดงความเช่ือมโยงกระบวนการ

ทํางานของแตละสวนงาน (Process Workflow) เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตาม
ขอมูลไดดวยตนเอง 

• ระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูใชงานในแตละ
งานบริการและระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอ่ืนเพ่ือทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสได 

ตารางท่ี 9 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูล ในข้ันตอนการนําเสนอขอมูล 

ขั้นตอนการทําใหเปนลักษณะเฉพาะ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การใหทุกขอมูลงานบริการ
ผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง 

• ระบบสนับสนุนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
• ระบบของหนวยงานมีความเช่ือมโยงกับระบบ Login กลางของภาครัฐ (Single Sign-

On) 
• เมื่อผูใชงาน Login ผานระบบศูนยกลางการใหขอมูลภาครัฐระบบสามารถแสดงขอมูล

ตามความตองการของผูใชได (Personalization) 
• ระบบศูนยกลางการใหขอมลูภาครัฐสามารถแสดงขอมูลเปนภาษาสาํคัญอ่ืนๆ เชน จีน 

ญี่ปุน รัสเซีย เปนตน 
ตารางท่ี 10 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูล ในข้ันตอนการทําใหเปนลักษณะเฉพาะ 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการให

ขอมูลโดยเฉลี่ยอยูท่ี 75% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถและพัฒนา

ไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการดังตอไปน้ี      

• ระบบศูนยรวมขอมูลของประชาชนรายบุคคล (My Government Portal) ระบบศูนยรวมขอมูลท่ีแสดงขอมูลของ

ประชาชนแบบครบวงจร โดยแสดงผลขอมูลรายบุคคลเมื่อมีการ log in เขาใชงานระบบ เชน ขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูล

การศึกษาและการจางงาน ฯลฯ และใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดผานตู ใหบริการอเนกประสงคภาครัฐ  

(Smart Government Kiosk) 

• ศูนยกลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชน  (GovChannel) ระบบศูนยรวมขอมูลงานบริการภาครัฐท่ีมุงเนนความตองการ

ของผูใชบริการเปนหลัก โดยใหขอมูลในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงาย ตามลําดับประสบการณของผูใชบริการ และมีการแสดง

ความเช่ือมโยงระหวางกระบวนงานท่ีเก่ียวเน่ืองกัน เชน ศูนยกลางแอพพลิเคช่ัภาครัฐ (GAC), เว็บไซตกลางบริการ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Gov Portal), ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th)  

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 
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รูปท่ี 37 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานการใหขอมูล 

 
รูปท่ี 38 แผนการดําเนินการโครงการดานการใหขอมูล  



 
 

 
 

          65 

การรับฟงความคิดเห็น 
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาภาครัฐไทยไดพยายามรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันไปของประชาชนคนไทยกวา 67 ลานคนท่ัว

ประเทศ โดยไดจัดตั้งหนวยงานผูรับเรื่องรองเรียนประเภทตางๆ โดยมีชองทางการติดตอท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบกายภาพ สายดวน และ

ชองทางออนไลน2324 ซึ่ง ณ ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีรับฟงเรือ่งรองเรียนและขอเสนอแนะของประชาชนอยู 5 หนวยงานหลัก ไดแก 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค24

25 สํานักงานผูตรวจการแผนดิน25

26 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต2ิ6

27 ศูนยบริการ

ขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 111128 และ ศูนยดํารงธรรม28

29  

 

รูปท่ี 39 โครงสรางการใหบริการการรับฟงความคดิเห็นแกประชาชนในปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาผลการจัดอันดับสากลดานการรับฟงและตอบสนองความตองการของประชาชนใน World Justice 

Project พบวาอันดับของประเทศไทยลดลงอยางตอเน่ืองตลอด 3 ปท่ีผานมา จากอันดับท่ี 42 ในป 2013 เปนอันดับท่ี 68 ในป 2015 

เน่ืองจากบริบทและความทาทายท่ีเปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล โดยสามารถสรุปไดเปน 3 ขอหลัก ไดแก 

• ประชาชนมีความคาดหวังจากการใหบริการของภาครัฐท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใหบริการของ

ภาคเอกชน 

• การรองเรียนหลายครั้งมีความซับซอนท่ีตองการความรวมมือจากหลายหนวยงาน (Cross Agency) 

                                                 

24 ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.), ชองทางการรองเรียนอ่ืนๆ , Ministry of Public Health Thailand | Ministry of 
Education Contact Page, หนาการติดตอชองทางการรองเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ 
25 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หนาเก่ียวกับ , 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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• ประชาชนรองเรียนผานหลายชองทางรวมถึงชองทางท่ีไมใชของรัฐ เชน สื่อสังคมตางๆ (Social Media) 

 

รูปท่ี 40 บริบทท่ีเปลี่ยนไปและความทาทายในดานการรับฟงความคดิเห็นจากประชาชน29

30 

รัฐบาลสามารถนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือตอบโจทยความทาทายตางๆ ดานการรับฟงความคดิเห็น  ทําใหภาครัฐสามารถเขาใจความ

ตองการท่ีแทจริงของประชาชนไดถูกตองและรวดเร็วยิ่งข้ึน เพ่ือนําไปสูการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีสามารถแบงระดับการพัฒนาดาน

การรับฟงความคิดเห็นไดเปน 3 ระดับหลัก ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 การรองเรียนดวยตนเองท่ีหนวยงาน (Physical Channel) ซึ่งประชาชนจะตองเดินทางไปรองเรยีนกับหนวยงาน

ผูรับผิดชอบโดยตรงดวยตนเอง 

• ระดับท่ี 2 การรองเรียนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Complaint Channel) ประชาชนสามารถรองเรียนกับ

หนวยงานผูรับผิดชอบผานหลายชองทางรวมถึงชองทางอิเล็กทรอนิกส 

• ระดับท่ี 3 ระบบแกไขเร่ืองรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก (Proactive Integrated Case Management 

System) ภาครัฐเปนผูพยายามเขาถึงอุปสรรคและความตองการของประชาชนแบบเชิงรุกผานทุกชองทาง และดําเนินการสง

ปญหาและขอรองเรียนท่ีไดใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขทันที โดยประชาชนสามารถรองเรียนเรื่องใดผานชองทาง

ใดก็ได (No Wrong Door)  

 

                                                 

30 ตัวชี้วัดดาน Open Government ของโครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project) 
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รูปท่ี 41 ระดับการพัฒนาของการรับฟงความคิดเห็นประชาชน จากการรับฟงสูการพยายามเขาใจในเชิงรุก 

ท้ังน้ีข้ันตอนในการดําเนินงานในดานการรับฟงความคดิเห็นประชาชน สามารถแบงออกเปน 4 ข้ันตอนหลักไดแก 

• ข้ันตอนการรับเรื่องรองเรียน (Capture) 

• ข้ันตอนการแกปญหา (Resolve) 

• ข้ันตอนการติดตามและแจงผล (Track & Notification) 

• ข้ันตอนการทํางานเชิงรุก (Proactivity) 

 
รูปท่ี 42 ข้ันตอนการดําเนินงานดานการรับฟงความคดิเห็น 

ในระดับท่ี 1 การรองเรียนดวยตนเองท่ีหนวยงาน ผูรองเรียนตองเดินทางไปแจงเรื่องรองเรียนดวยตัวเองท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง เพ่ือใหหนวยงานผูรับผิดชอบไดรับทราบเรื่องและดําเนินการแกไข อยางไรก็ตาม ในระดับแรกน้ัน ผูรองเรียนจะไมสามารถติดตาม

ความคืบหนาของเรื่องรองเรียนไดโดยงายเน่ืองจากไมมีชองทางท่ีเหมาะสมในการติดตามผล นอกจากน้ี รัฐบาลยังไมมีขอมูลเพียงพอในการ

แกไขปญหาตางๆ ในเชิงรุก 

ในระดับท่ี 2 การรองเรียนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูรองเรียนสามารถรองเรียนกับหนวยงานผูรับผิดชอบผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน โดยระหวางการดําเนินการแกไขผูรองเรียนยังสามารถติดตามความคืบหนาของเรื่องรองเรียนตางๆ ได

ผานทางชองทางออนไลน รวมถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรัฐเพ่ือเขาใจปญหาและความตองการของประชาชนและสามารถ

นําไปแกไขไดในเชิงรุก 
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  ในระดับท่ี 3 ระบบแกไขเร่ืองรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก  มีระบบบริหารจัดการขอรองเรียนภาครัฐแบบ

บูรณาการ โดยผูรองเรียนสามารถทําการรองเรยีนตอภาครัฐเรื่องใดผานชองทางใดก็ได (No Wrong Door) และเมื่อไดรับเรือ่งรองเรียนระบบ

จะดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกหนวยงานเพ่ือรวมกันแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (Complex Case Management) 

ท่ีสามารถติดตามสถานการณแกไขทุกเรื่องรองเรียนไดผานจุดเดียว รวมถึงมีการวิเคราะหขอมูลจากชองทางอ่ืนๆ เพ่ือทําการแกไขปญหา

ตางๆในเชิงรุก (Social Media Analytics) 

 
รูปท่ี 43 ระดับการพัฒนาของการรับฟงความคิดเห็นประชาชนในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน 

จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ

รับฟงความคิดเห็นใหเปนแบบระบบแกไขเรื่องรองเรียน และการเขาถึงความตองการในเชิงรุก ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของ

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการรับเร่ืองรองเรียน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 ระบบแกไขเร่ืองรองเรียนและ
การเขาถึงความตองการในเชิงรุก 

• ระบบรับเรื่องรองเรยีนของแตละหนวยงานผานชองทางออนไลน3031 

• ระบบรับเรื่องรองเรียนผานชองทางอิเล็กทรอนิกสสามารถเก็บประวัติขอมูลเพ่ือ
ติดตามการแกไข 

• ระบบรับเรื่องรองเรียนสามารถรับทุกเรื่องรองเรียนของทุกหนวยงานและสามารถรับ
เรื่องรองเรียนผานไดหลายชองทาง  

• ระบบรับขอรองเรียนสามารถเช่ือมตอขอมูลกับหมายเลขบัตรประชาชนของผูรองเรียน 
ตารางท่ี 11 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการับฟงความคิดเห็น ในข้ันตอนการรับเรื่องรองเรียน 

ขั้นตอนการแกปญหา 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 ระบบแกไขเร่ืองรองเรียนและ
การเขาถึงความตองการในเชิงรุก 

• ระบบรับเรื่องรองเรยีนสามารถบรหิารจัดการสถานะ การแกไขปญหาในแตละข้ัน 
• ระบบรับเรื่องรองเรียนสามารถสงตอเรื่องรองเรียนใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

รวมกันแกไขปญหา 
• ระบบรับเรื่องรองเรียนสามารถระบุผูรับผิดชอบโดยอัตโนมัติตามประเภทเรื่อง

รองเรียน 
• ระบบรับเรื่องรองเรียนสามารถสงตอเรื่องรองเรียนใหหนวยงานผูรับผิดชอบโดย

อัตโนมัติเมื่อประชาชนรองเรียนผิดหนวยงาน 
ตารางท่ี 12 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการับฟงความคิดเห็น ในข้ันตอนการแกปญหา 

ขั้นตอนการติดตามและแจงผล 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 ระบบแกไขเร่ืองรองเรียนและ
การเขาถึงความตองการในเชิงรุก 

• ระบบรับเรื่องรองเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาการแกไขเรื่องรองเรียน(Case 
Resolution SLA) และเมื่อใกลครบกําหนดระบบสามารถแจงเตือนไปยังหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

• ระบบรับเรื่องรองเรยีนสามารถแจงสถานะของแกไขปญหาแกผูรองเรียนอยางตอเน่ือง  
• ระบบรับเรื่องรองเรยีนแสดงสถานะเรื่องรองเรยีนของแตละหนวยงานผานชองทาง

เดียว 
ตารางท่ี 13 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการับฟงความคิดเห็น ในข้ันตอนการติดตามและแจงผล 

                                                 

31 ชองทางออนไลน รวมถึง ชองทางเว็บไซต อีเมล และ ชองทางมือถือ 



 
 

 
 

          70 

ขั้นตอนการทํางานเชิงรุก 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 ระบบแกไขเร่ืองรองเรียนและ
การเขาถึงความตองการในเชิงรุก 

• ระบบวิเคราะหขอมูลเรื่องรองเรียนจากชองทางตางๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลนเพ่ือรับ
ฟงเสียงสะทอนท่ีแทจริงของประชาชน (Social Media Analytics) 

• ระบบจัดเก็บและวิเคราะหความพึงพอใจของผูรองเรียนท่ีมีตอบริการภาครัฐ ณ จุดรับ
บริการ (Real-time Satisfaction Survey) 

• ระบบบูรณาการการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนภาครัฐ (Citizen Complaint 
Dashboard) 

ตารางท่ี 14 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการับฟงความคิดเห็น ในข้ันตอนการทํางานเชิงรุก 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการให

ความชวยเหลือโดยเฉลี่ยอยูท่ี 62% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถ

และพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการ

ดังตอไปน้ี      

• ขยายผลศูนย รับเ ร่ืองราวรองทุกขภาครัฐ  1111 ( Integrated Complaint Management System) ยกระดับ

ประสิทธิภาพและการใชงานของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1111 ใหเปนระบบกลางท่ีสามารถเช่ือมโยงเรื่องรองเรียนทุก

ประเภทของทุกหนวยงานได ทําใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการและติดตามสถานะขอรองเรียนของประชาชนท้ังหมดได

แบบบูรณาการ 

• ระบบวิเคราะหความตองการของประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis) ระบบจัดเก็บและวิเคราะหความพึง

พอใจของการรับบริการ ณ จุดบริการ และการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นประชาชนจากชองทางตางๆ เชน สื่อสังคมออนไลน 

เพ่ือระบุอุปสรรคความตองการของประชาชนใหสามารถนําไปแกไขในเชิงรุก 

โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 44 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานการยืนยันตัวตนและการบริหารจดัการสิทธิ 

โดยแผนการดาํเนินโครงการตามระยะเวลาดังกลาว 

 
รูปท่ี 45 แผนการดําเนินการโครงการดานการการรับฟงความคิดเหน็ 
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โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 
ปจจุบันการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานการบริการอิเล็กทรอนิกสยังไมครอบคลุมทุกงานบริการกลาง และยังขาดการ บูรณาการ

ดานบริการอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดการบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT สําหรับหนวยงานภาครัฐและสนับสนุนระบบงานบริการ

กลางเพ่ืออํานวยสะดวกใหกับประชาชน ควรมีการบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT สําหรับบริการภาครัฐใหครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล  เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังตอไปน้ี 

• การบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT สําหรับบริการภาครัฐ (Government Shared Infrastructure)  

บูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT ภาครัฐใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล เชน 

Government Information Network (GIN), Government Cloud (G-Cloud ), Government Computer Emergency 

Response Team (G-CERT), Government Common Services (G-SaaS), ศูนยนวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล  

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 46 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 

 
รูปท่ี 47 แผนการดําเนินการโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส   
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การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
การทําใหบุคลากรภาครัฐเพรอมตอการเปลี่ยนแปลงไปสูรัฐบาลดิจิทัล และใหภาครัฐมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการใหบริการ

ในยุคดิจิทัลมากข้ึน เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังตอไปน้ี 

• การยกระดับความสามารถและสรางความพรอมของบุคคลากรเพ่ือสงเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Capacity Building) สรางการมีสวนรวมและสงเสรมิใหบุคคลากรหนวยงานภาครัฐพรอมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 

รูปท่ี 48 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครฐั 

 
รูปท่ี 49 แผนการดําเนินการโครงการดานการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
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บทท่ี 7 ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพประชาชน 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพประชาชนครอบคลุม 2 มาตรการ ไดแก การใหความชวยเหลือ และ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน 

การใหความชวยเหลือ 
  ปจจุบันภาครัฐไดมีการใหความชวยเหลือประชาชนเปนจํานวนมากตลอดชวงชีวิต ท้ังในรูปแบบเงินชวยเหลือชนิดตางๆ ตั้งแตเงิน

ชวยเหลือเด็กยากจน เงินชวยเหลือผูวางงาน เบ้ียยังชีพคนพิการ ฯลฯ รวมถึงการชวยเหลือดานการศึกษา ดานสุขภาพสาธารณสุข ตลอด

จนถึงดานท่ีพักอาศัย เพ่ือใหประชาชนและผูดอยโอกาสทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถเติบโตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

รูปท่ี 50 ภาพรวมงบประมาณการชวยเหลือของภาครัฐปจจุบันตลอดชวงชีวิตของประชาชน31

32 

  หากแตในปจจุบันความทาทายหลกัท่ีภาครัฐตองเผชิญในการใหความชวยเหลือมีอยู 5 ประการ32

33 ดังตอไปน้ี  

• ขอมูลการใหความชวยเหลือของภาครัฐกระจัดกระจายอยูหลายแหง สงผลใหผูท่ีตองการความชวยเหลือในหลายๆ ดานเขาถึง

ขอมูลไดอยางยากลําบาก เน่ืองจากตองทําการติดตอหนวยงานตางๆ เพ่ือขอขอมูลความชวยเหลือ โดยไมสามารถคนหาขอมูล

ไดจากจุดเดียว 

• ผูรับบริการเสียสิทธิในการรับความชวยเหลือตางๆ จากภาครัฐเน่ืองจากไมทราบขอมูล ดวยเหตุท่ีผูคนเหลาน้ีมีอุปสรรคทาง

ภูมิศาสตร ทางภาษา หรือทางการเขาถึงขอมูลท่ัวไป 

• ผูรับบริการตองเดินทางไปติดตอหลายหนวยงานเพ่ือทําการรับสิทธิตางๆ ดวยตัวเอง เน่ืองจากตองมีการตรวจสอบเพ่ือยืนยัน

สิทธิและคุณสมบัติในการไดรับสิทธิ ในขณะท่ียังไมมีการบูรณาการงานบริการและขอมูลรายบุคคลแบบครบวงจร ทําใหการ

ตรวจสอบสิทธิมีความซับซอนและยุงยาก  

                                                 

32 เอกสารประมวลสถิติดานสังคม จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ใตสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
33 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’ 
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• ประชาชนอาจนําเงินชวยเหลือท่ีไดรับไปใชผิดวัตถุประสงค เน่ืองในปจจุบันการใหเงินชวยเหลือยังอยูในรูปแบบของเงินสด ทํา

ใหภาครัฐไมสามารถตรวจสอบไดวาผูขอรับเงินชวยเหลือไดนําเงินท่ีไดรับไปใชตามวัตถุประสงคหรือไม   

• การติดตามและประเมินประสิทธิผลของโครงการสามารถทําไดยาก เน่ืองจากไมมีกลไกในการติดตามหรือประเมินผล ทําให

ภาครัฐไมสามารถท่ีจะควบคุมการใชสิทธิรายบุคคลไดอยางท่ัวถึง 

 

รูปท่ี 51 ความทาทายหลักของภาครัฐในการใหความชวยเหลือ 

ภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือตอบโจทยความทาทายตางๆ ท้ังดานการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงงานบริการ 

ใหเปนไปอยางท่ัวถึง และดานการยกระดับประสิทธิภาพงานบริการ 

• ระดับท่ี 1 การใหบริการผานชองทางกายภาพท่ีหนวยงานผูใหบริการ (Conventional Social Service) โดยประชาชน

ตองเดินทางไปท่ีศูนยบริการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือคนหาขอมูลและขอรับความชวยเหลือ หากแตความชวยเหลือจาก

หนวยงานน้ันอยูในรูปแบบของเงินสด จึงทําใหยากตอการติดตามและตรวจสอบการใชสิทธิ 

• ระดับท่ี 2 การใหบริการสังคมครบวงจร (One-Stop Social Service) โดยประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและความ

ชวยเหลือทุกประเภท ณ ศูนยบริการท่ีมีระบบออนไลนสนับสนุนหรือดวยตนเองผานชองทางออนไลน นอกจากน้ีประชาชน

สามารถรับเงินชวยเหลือแบบจายตรงเขาบัญชีธนาคาร ทําใหภาครัฐสามารถติดตามและควบคุมการจายเงินชวยเหลือได

บางสวน 

• ระดับท่ี 3 การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก (Integrated & Proactive Social Service) โดย

ภาครัฐมีการบูรณาการขอมูลประชาชนจากทุกหนวยงานทําใหสามารถกําหนดสิทธ์ิรายบุคคลไดอยางถูกตองครบถวน (One 

Citizen One Social Record) และสามารถใหบริการเชิงรุกเชน ลงทะเบียนผูรับสิทธิโดยอัตโนมัติหรือลงผานเจาหนาท่ี

ภาคสนามท่ีมีระบบ Mobile Registration  สามารถไดรับความชวยเหลอืโครงการตางๆ ผานบัตรในลักษณะบัตรเดบิตท่ีมกีาร

เช่ือมโยงขอมูลกับภาครัฐ ซึ่งทําใหสามารถเก็บและวิเคราะหขอมูลรายบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รูปท่ี 52 ระดับการพัฒนาของการใหบริการความชวยเหลือ 

ในระดับท่ี 1 ขอมูลบุคคลถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบเอกสารตามหนวยงานโดยไมมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ จึงทํา

ใหการประเมินและการวิเคราะหเพ่ือกําหนดสทิธ์ิมีความยากลําบาก ประชาชนจึงตองเดินทางไปขอขอมูล ตรวจสอบการใชสิทธ์ิตางๆ และ

ลงทะเบียนดวยตนเองตามจุดใหบริการของแตละหนวยงาน เมื่อผานข้ันตอนการพิจารณาแลว ประชาชนตองเดินทางไปยังหนวยงานเพ่ือรับ

เงินชวยเหลือดวยตนเอง และเน่ืองจากภาครัฐใหเงินชวยเหลือในรูปแบบเงินสด ทําใหภาครัฐติดตามและควบคุมการใชจายของผูใชสิทธ์ิได

ยาก และอาจไมสามารถพิจารณาประสิทธิภาพของการใชสิทธ์ิไดอยางถองแท 

ในระดับท่ี 2 ขอมูลของบุคคลถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ภาครัฐจึงสามารถกําหนดสิทธ์ิของแตละบุคคลไดรวดเรว็ยิ่งข้ึน 

อยางไรก็ตามยังไมมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ทําใหหนวยงานยังไมสามารถเห็นภาพท่ีสมบูรณของสิทธ์ิท่ีบุคคลพึงจะ

ไดรับ  หากประชาชนตองการทราบสิทธ์ิท่ีตนพึงไดรับ สามารถเลือกท่ีจะเดินทางไปติดตอหนวยงาน ณ ศูนยบริการจุดเดียว (One-Stop 

Social Service) ผานชองทางกายภาพหรือชองทางออนไลน จากน้ันประชาชนสามารถรับเงินชวยเหลือจากการโอนเงินเขาบัญชีโดยตรง จึง

ไมจําเปนตองเดินทางไปรับสิทธ์ิและใชสิทธ์ิท่ีหนวยงานผูใหบริการ ซึ่งวิธีการดังกลาวทําใหภาครัฐสามารถกําหนดสิทธ์ิใหสอดคลองกับ

รายการชวยเหลือ และติดตามควบคุมการไหลเวียนของเงินชวยเหลือไดแมนยํายิ่งข้ึน นอกจากน้ีการท่ีภาครัฐไดรับทราบและนําขอมูล

รายจายตางๆไปวิเคราะห ทําใหสามารถกําหนดทิศทางของการชวยเหลือโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

ในระดับท่ี 3 มีการบูรณาการขอมูลอยางครบถวนจากทุกหนวยงานภาครัฐทําใหภาครัฐสามารถเขาถึงขอมูลความตองการ

รายบุคคล ซึ่งสงผลใหภาครัฐสามารถกําหนดสิทธ์ิไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับรายบุคคล และสามารถใหบริการทางสังคมไดในรูปแบบ

บูรณาการและเชิงรุก (Integrated and Proactive Social Service) เมื่อภาครัฐมีมุมมองของประชาชนรายบุคคลแลว (One Citizen One 

Social Record) ภาครัฐสามารถแจงสิทธ์ิใหแกประชาชนไดในเชิงรุก เชน การติดตอผาน SMS หรือผานชองทางออนไลนท่ีบันทึกขอมูล

สวนตัว ในกรณีท่ีประชาชนขาดการติดตอทางสังคม หรือไมมีความสามารถท่ีจะเขาถึงภาครัฐ ภาครัฐก็สามารถใหบริการเชิงรุกโดยมี

เจาหนาท่ีภาคสนามเดินทางไปติดตอผูท่ีตองการความชวยเหลือ โดยมีระบบลงทะเบียนและกรอกขอมูลโดยอัตโนมัติ จากน้ันประชาชนจะ

ไดรับบัตรในลักษณะบัตรเดบิตท่ีมีการเช่ือมโยงขอมูลกับภาครัฐเพ่ือรับและใชสิทธ์ิตางๆ โดยไมตองคํานึงถึงการมีบัญชีธนาคารหรือการเก็บ
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เงินสด ในขณะเดียวกันภาครัฐจะไดรับประโยชนจากการติดตามและวิเคราะหขอมูลการใชจายรายบุคคล และสามารถควบคุมการใชจายได

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากการท่ีประชาชนสามารถใชงานบัตรตามขอบเขตท่ีภาครัฐกําหนดไว 

 
รูปท่ี 53 ระดับการพัฒนาของการใหความชวยเหลือในแตละข้ันตอนของการบริการ 

  จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ

ใหความชวยเหลือผานระบบการใหบริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก และ Universal Debit Card ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมี

รายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการกําหนดสิทธิ์  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• ฐานขอมูลประชาชนเพ่ือใชในการกําหนดสิทธ์ิท่ีภาครัฐควรใหชวยเหลือประชาชน โดย
แยกขอมูลตามหนวยงาน 

• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชนจากทุกหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ  
• ระบบขอมูลประชาชนสามารถแบงกลุมบุคคล เพ่ือวิเคราะหและกําหนดสิทธ์ิท่ีแตละ

กลุมบุคคลควรไดรับความชวยเหลือ   
ตารางท่ี 15 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ข้ันตอนการกําหนดสิทธ์ิ 

ขั้นตอนการเขาถึงขอมลูและคุณสมบัติในการใชสิทธิ์  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• ระบบสาํหรับเจาหนาท่ีภาครัฐใชในการตรวจสอบสิทธ์ิตางๆ ท่ีประชาชนพึงจะไดรับ  
• ระบบแสดงขอมูลสิทธ์ิตาง ๆ ของประชาชนพึงจะไดรับ โดยสามารถแสดงขอมูลเปน

รายบุคคล  
• ระบบมีการแจงเตือนประชาชนเปนรายบุคคลถึงสิทธ์ิท่ีพึงจะไดรับเชน การสง SMS ถึง

ผูประสบภยันํ้าทวมเพ่ือใหไดรับขอมูลเรื่องเงินชวยเหลือ เปนตน 
• ระบบอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธ์ิท่ีตนเองพึงจะไดรับผาน

ชองทางออนไลน (Self-Eligibility Check) 
ตารางท่ี 16 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ข้ันตอนการเขาถึงขอมูลและคณุสมบัติในการใชสิทธ์ิ  
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ขั้นตอนการลงทะเบียน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• ระบบสําหรับเจาหนาท่ีภาครัฐใชในอํานวยความสะดวกแกประชาชนเพ่ือลงทะเบียน
รับสิทธ์ิทุกชนิด (One-stop Social Service Registration) และสามารถเช่ือมโยงกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน 

• ระบบลงทะเบียนกลางเพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบและรับสทิธิทุกประเภทจาก
ทุกหนวยงานภาครัฐ (Integrated Registration System)  

• ระบบกรอกขอมลูลงบนฟอรมลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสไดอยางอัตโนมัติ (Pre-fill 
Registration Form)  

• ระบบตรวจสอบสิทธ์ิและลงทะเบียนสิทธ์ิแทนประชาชนโดยอัตโนมัติ  (Automatic 
Registration) เชน เมื่อประชาชนอายุถึง 60 ปประชาชนไดเงินชวยเหลือผูสูงอายุ
ถึงแมไมไดมาลงทะเบียนสิทธ์ิไวลวงหนา 

• เครื่องมือเคลื่อนท่ี (Mobility Tools) สําหรับเจาหนาท่ีภาคสนามเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนสําหรับตรวจสอบและลงทะเบียนรับสิทธ์ิ เชน แอพพลิเคช่ัน
ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิบน Smart Phone เปนตน 

• ระบบอํานวยความสะดวกเพ่ือใหประชาชนสามารถดําเนินการลงทะเบียนรับสิทธ์ิได
ดวยตนเองผานชองทางออนไลน (Self-Service Registration) 

ตารางท่ี 17 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ข้ันตอนการลงทําเบียน 

ขั้นตอนการรับสิทธิ์และใชสิทธิ ์
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• บัตรเดบิตรวม (Universal Debit Card) มีการเก็บขอมูลของผูถือบัตร เชน หมายเลข
บัตรประชาชน ขอมูลสิทธ์ิตางๆของผูถือบัตรท่ีพึงจะไดรับ เปนตน 

• บัตรเดบิตรวม (Universal Debit Card) สามารถใชตรวจสอบและบันทึกการใชสิทธ์ิ
ตางๆ ผานเครื่องอานบัตร โดยสามารถดําเนินการตรวจสอบสิทธ์ิ ณ หนวยงานท่ี
เก่ียวของ   

• บัตรเดบิตรวม (Universal Debit Card) สามารถใชตรวจสอบและบันทึกการใชสิทธ์ิ
ตางๆ ผานเครื่องอานบัตร โดยสามารถดําเนินการตรวจสอบสิทธ์ิ ณ ธนาคาร 

• ระบบจัดเก็บขอมูลการทําธุรกรรมทุกประเภททําธุรกรรมผานบัตรเดบิตรวม 
(Universal Debit Card) 

ตารางท่ี 18 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ข้ันตอนการรบัสิทธ์ิและใชสิทธ์ิ 
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ขั้นตอนการวัดผล / การตรวจสอบสิทธิ ์
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการใหบริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• ระบบบูรณาการและวิเคราะหขอมูลธุรกรรมตางๆ ของบัตร  เดบิตรวม (Universal 
Debit Card) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการจายเงินชวยเหลือของภาครัฐ, การใชสิทธ์ิ
ตาง ๆ ของประชาชน เพ่ือนําขอมูลมาใชเพ่ือสนับสนุนการจัดทํานโยบายดานการให
ความชวยเหลือของภาครัฐในอนาคต (Benefits Tracking & Evaluation) 

ตารางท่ี 19 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหความชวยเหลือ ข้ันตอนการวัดผล / ตรวจสอบสิทธ์ิ 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรปุไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการให

ความชวยเหลือโดยเฉลี่ยอยูท่ี 62% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถ

และพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการ

ดังตอไปน้ี   

• โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส (Integrated Social Benefits) บูรณาการ

ฐานขอมูลเก่ียวกับการใหความชวยเหลือภาครัฐจากหนวยงานตางๆ ใหมีขอมูลครบถวนเพียงพอสําหรับนํามากําหนดนโยบาย

การชวยเหลือใหตรงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพไมซ้ําซอน รวมถึงชวยใหประชาชนตระหนักถึงสิทธ์ิตางๆ ท่ีพึงจะไดรับ 

และทําใหหนวยงานภาครัฐทราบถึงประสิทธิภาพของนโยบายการใหความชวยเหลือสามารถติดตามไดวาประชาชนนําเงิน

ชวยเหลือไปใชตรงตามวัตถุประสงคหรือไม 

• โครงการระบบชําระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใชบัตร (Universal Benefits Card) พัฒนาระบบการให

เงินชวยเหลือภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (e-payment) เพ่ือเพ่ิมชองทางการขอรับเงินชวยเหลือใหกับประชาชนในการเลือกใช 

โดยภาครัฐจะใชหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขอ่ืนใดของผูรับสิทธ์ิเปนการระบุผูรับเงิน รวมถึงออกบัตรเดบิตใหแก

ประชาชนเพ่ือเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการนําเงินสวัสดิการท่ีไดรับไปใชจายตามวัตถุประสงคของรัฐบาล 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 54 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานดานการใหความชวยเหลือ 

 
รูปท่ี 55 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานดานการใหความชวยเหลือ 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน 
การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจรเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานและผลักดันใหประชาชนเปนผู

ขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ปจจุบันประเทศไทยประสบความสําเร็จในการสงเสริมใหประชาชนมีงานทําโดยมีอัตราการวางงาน

ท่ีต่ําถึง 0.6%34 ซึ่งกอใหเกิดผลดีแกท่ัวท้ังสังคม โดยเฉพาะการลดภาระคาใชจายในการเลี้ยงดูผูท่ีตองพึงพาผูอ่ืนรวมถึงการเพ่ิมกําลังซื้อประ

ชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อยางไรก็ตามตลาดแรงงานของไทยยังมีความทาทายหลักท้ังในเชิงปริมาณ ซึ่งยังมีปญหาการขาดแรงงานคน

ไทยอยูอยางตอเน่ืองและตองพ่ึงพาแรงงานตางดาวมากข้ึนทุกป3435 และเชิงคุณภาพ ซึ่งแรงงานไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ มีผลิต

ภาพแรงงานเฉลี่ยตอช่ัวโมงทํางานในระดับต่ํา 35

36 ทําใหภาครัฐยังคงตองมีหนาท่ีในการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานเพ่ือสงเสริมใหประชาชน

สามารถมีผลิตผลท้ังแงคุณภาพและปริมาณ 

 

รูปท่ี 56 ความทาทายดานแรงงานของประเทศไทยในปจจุบัน 

เพ่ือกาวขามอุปสรรคดานปริมาณและคุณภาพของแรงงานไทย จําเปนตองมีการรวมมือกันระหวางผูเก่ียวของจํานวนมาก ซึ่งตาง

ลวนมีความตองการท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปผูเก่ียวของทางตลาดแรงงาน สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม คือ ภาครัฐ ผูจางงาน สถานศึกษา 

ผูทํางาน และผูสมัครงาน 

                                                 

34 อัตราการวางงาน, ฐานขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ | สถิติแรงงานรายเดือน, ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ, National Labour Information Center 
35 รายงานรายปของ สํานักบริหารแรงงานตางดาว , Office of Foreign Workers Administration 
36 The Conference Board Total Economy Database 1950-2013 | Eurostat European Commission Database Country List 
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• ภาครัฐ ตองการท่ีจะมีขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน เพ่ือสนับสนุนการจัดทํามาตรการและ

นโยบายภาครัฐ เชน ทุนการศึกษา การฝกอบรม เปนตน 

• ผูจางงาน ตองการผูสมัครงานท่ีมคีุณสมบัติและทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทํางาน 

• สถานศึกษา ตองการเขาใจความตองการเชิงทักษะของตลาดแรงงานเพ่ือสามารถจัดการฝกอบรมทักษะภายใตความตองการ

ของตลาด 

• ผูทํางาน ตองการไดรับคําปรึกษาเก่ียวกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และตองการไดรับการฝกอบรมทักษะ เพ่ือ

ยกระดับความสามารถในการแขงขันและผลิตภาพ 

• ผูสมัครงาน ตองการท่ีจะเขาถึงขอมูลการจัดหางานภายในแหลงเดียว โดยมีการจับคูงานท่ีตรงตามคุณสมบัติและทักษะของ

ผูสมัครงาน และตองการทราบถึงความตองการดานทักษะของแรงงานเพ่ือเขารับการฝกอบรมไดถูกตอง 

 
รูปท่ี 57 การวิเคราะหความตองการของผูเก่ียวของกับตลาดแรงงาน 

ท้ังน้ีภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือตอบโจทยความทาทายตางๆ และใหผูเก่ียวของในตลาดแรงงาน ท้ังในภาคประชาชน 

ภาคธุรกิจ และภาครัฐ สามารถรวมมือกันเพ่ือพัฒนาตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังน้ีสามารถแบงระดับการพัฒนาดานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพแรงงานไดเปน 3 ระดับหลัก ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 การบริการจัดหางานทางกายภาพ (Job Center) โดยศูนยจัดหางานจะชวยจับคูนายจางและผูหางาน ให

คําปรึกษาเก่ียวกับอาชีพการงาน จัดอบรมทักษะ และบริหารจัดการสวัสดิการแรงงาน อยางไรก็ตาม กระบวนการทํางานยัง

พ่ึงพาการใชเอกสารเปนหลักและผูใชบริการตองเดินทางมาติดตอดวยตนเอง 

• ระดับท่ี 2 การบริหารแรงงานผานชองทางออนไลน (Online Labour Services) โดยยกระดับการใหบริการดานแรงงานสู

ชองทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหการจัดหางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีตัวเลือกในการพัฒนาทักษะท่ีหลากหลายผาน e-learning 
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และสามารถลงทะเบียนรับสิทธิประโยชนดานแรงงานผานชองทางออนไลนได แตยังไมสามารถบูรณาการขอมูลและ

ผูเก่ียวของกับตลาดแรงงานได 

• ระดับท่ี 3 การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labour Market) จากการบูรณาการ

ฐานขอมูลตลาดแรงงานและสรางความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังหมดไว ณ จุด โดยนําการวิเคราะหขอมูลข้ันสูง (Data 

Analytics) ในการจับคูหางาน การใหคําปรึกษาดานอาชีพ การฝกอบรมและพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตการงาน และการปรับ

สมดุลตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

รูปท่ี 58 ระดับการพัฒนาของการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน  
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ในระดับท่ี 1 ผูหางานและผูจางงานจําเปนตองตดิตอศูนยใหบริการผานชองทางกายภาพ ทําใหตองเดินทางไปติดตอดวยตนเอง ซึ่ง

ใชเวลานานและเปนภาระท่ีหนักสาํหรับการทํางานท้ังสองฝาย การไดรับขอมูลท้ังความรูสาํหรับพัฒนาฝมือแรงานและตาํแหนงวางงาน มี

จํากัดเฉพาะงานในทองถ่ินเน่ืองจากวิธีการบันทึกขอมูลอยูในรูปแบบเอกสาร  

 

รูปท่ี 59 ศูนยบริการจัดหางานทางกายภาพของตลาดแรงงาน 

  ในระดับท่ี 2 ชองทางอิเล็กทรอนิกสจะชวยอํานวยความสะดวกในการจัดหางาน การฝกอบรมพัฒนาฝมือ และการ
คุมครองแรงงาน ผูสมัครงานสามารถท่ีจะคนหาตําแหนงวางงานไดผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ขณะเดยีวกันผูจางงานก็สามารถสงขอมลู
ตําแหนงงานวางผานระบบเชนเดยีวกัน อีกท้ังผูสมัครงานยังสามารถพัฒนาฝมือไดผานระบบ e-learning และยังสามารถคนหาสวัสดกิารท่ี
พึงจะไดรับผานชองทางเดียวกัน ซึ่งในระยะน้ี แตละหนวยงานไดมกีารพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการทํางานของแตละหนวยงาน แต
ยังขาดการบูรณาการระหวางทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

 

รูปท่ี 60 การบริการแรงงานผานชองทางออนไลนของตลาดแรงงาน  
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ในระดับท่ี 3 ภาครัฐจะผูกระตุนใหเกิดการจัดการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร เพ่ือตอบสนองความตองการของทุกภาค

สวน เชน การจัดหางาน การใหคําปรึกษา การพัฒนาทักษะความรู การเก็บขอมูลแรงงาน ท้ังหมด ณ จุดเดียว ซึ่งการบูรณาการขอมูลขาม

หนวยงานและสถาบันท่ีเก่ียวของกัน สามารถชวยใหภาครัฐเขาใจถึงกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแรงงานไดมากข้ึนจากมุมมองเดียว 

ตลอดจนภาครัฐสามารถท่ีจะดูแลแรงงานในระดับรายบุคคลไดตลอดชวยชีวิตการทํางาน โดยสามารถทําการสงเสริมความรูและทักษะท่ี

ตองการเพ่ือใหเกิดการเจริญเติบโตในอนาคตตอไป  

 

รูปท่ี 61 การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลดานการ

เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานผานระบบบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิง

ดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการจัดหางาน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual 
Labour Market) 

• ระบบบูรณาการขอมูลจัดหางาน จากหนวยงานตางๆ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือใหผูสมัครงานสามารถคนหาตําแหนงวางงานท่ีมีอยูท้ังหมดไดผานชองทางเดียว 
(Integrated Online Job Listing and Application) 

• ระบบจัดเก็บขอมูลและคุณสมบัติผูหางานรายบุคคล เชน ขอมูลพ้ืนฐาน ประวัติ
การศึกษา ประสบการณทํางาน และทักษะอ่ืนๆ เปนตน (Applicant Profile 
Management)    

• ระบบสามารถคนหาและติดตอผูหางานท่ีมีคุณสมบัติและทักษะท่ีเหมาะสมกับตําแหนง
งานท่ีผูประกอบการเปดรับสมัครผานชองทางออนไลน  (Online Recruitment for 
Employers) 

• ระบบวิเคราะหคุณสมบัตแิละทักษะของผูหางาน เพ่ือระบุตําแหนงงานวางใหเหมาะสม
ตรงกับคุณสมบัติของผูหางาน (Data Analytics for Job Matching) 

ตารางท่ี 20 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ข้ันตอนการจัดหางาน 

ขั้นตอนการพัฒนาฝมือแรงงาน  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual 
Labour Market) 

• ระบบบริการขอมูลหลักสูตรและการอบรมการพัฒนาฝมือแรงงานผานชองทาง
ออนไลน เพ่ือใหผูหางานและผูมีงานทําสามารถพัฒนาทักษะไดดวยตนเอง (e-
Learning) 

• ระบบออกประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการอบรมผานชองทางออนไลน (Online 
Certification System)   

• ระบบวิเคราะหคุณสมบัติผูหางานรายบุคคล และสามารถระบุทักษะท่ีผูหางานควร
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหางาน (Skill Gap Analysis and Recommendation) 

• ระบบแนะนําหลักสูตรการอบรมแกผูหางานเพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับผูหางาน 
• ระบบท่ีอัพเดทคุณสมบัติและทักษะของผูหางานโดยอัตโนมัติ เมื่อสําเร็จการฝกอบรม

ผานระบบ e-Learning 
• การบริการใหคําปรึกษาและขอแนะนําดานการหางานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานจากผู เ ช่ียวชาญของหนวยงานผานชองทางออนไลน  (Online Career 
Counseling) 

ตารางท่ี 21 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ข้ันตอนการพัฒนาฝมือแรงงาน  
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ขั้นตอนการคุมครองสิทธิแรงงาน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual 
Labour Market) 

• ระบบริการท่ีสามารถรองเรียนเพ่ือใหไดรับการคุมครองสิทธ์ิแรงงานผานชองทาง
ออนไลน (Online Labor Protection Request) 

• ระบบบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเพ่ือใหไดรับการคุมครองสิทธ์ิแรงงานแบบครบวงจร 
ตั้งแตเริ่มการบันทึกเรื่องรองเรียนจนถึงการแกปญหา (Case Management) 

• การบริการลงทะเบียนใชสิทธ์ิสวัสดิการแรงงานผานชองทางออนไลน (Online 
Benefits Registration) 

• ระบบสามารถแสดงความคืบหนาของเรื่องรองเรียนและการไดรับการคุมครองสิทธ์ิ
แรงงานผานชองทางออนไลน (Online Status Tracking) 

• ระบบแจงเตือนผูลงทะเบียนคนวางงานเก่ียวกับสิทธ์ิและสวัสดิการแรงงานท่ีผูวางงาน
พึงจะไดรับในเชิงรุก เชน ขอมูลเงินทดแทนท่ีพึงจะไดเมื่อมาลงทะเบียนผูวางงาน  
(Proactive Engagement) 

• ระบบการชวยเหลือแรงงานแบบบูรณาการ สามารถเช่ือมโยงขอมูลสวัสดิการแรงงาน
และสิทธ์ิตางๆ เพ่ือภาครัฐสามารถใหความชวยเหลือทางการเงินหรือใหความ
ชวยเหลืออ่ืนๆ แกแรงงานในเชิงรุก เชน การใหบริการจัดหางานเมื่อถูกเลิกจาง หรือ
สิ้นสุดสัญญาจาง เปนตน 

• ระบบสามารถอํานวยการบริการออนไลนประกันสังคมไดครบวงจร โดยเช่ือมโยงสิทธิ
ประกันสังคมแกผูใชบริการ และ บริหารการแลกเปลี่ยนทางการเงินอยางอัตโนมัติ 
(Automatic Welfare Assistance)   

ตารางท่ี 22 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ข้ันตอนการคุมครองสิทธิแรงงาน 

ขั้นตอนการวางแผนแรงงาน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual 
Labour Market) 

• ระบบบูรณาการและวิเคราะหขอมูลความตองการแรงงานจากหนวยงานตางๆ เพ่ือ
ระบุและคาดการณความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันและในอนาคต 
(Workforce Planning) 

• ระบบวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงานและปริมาณแรงงานเพ่ือนําผลวิเคราะห
มาสนับสนุนการจัดทํามาตรการและนโยบายภาครัฐท่ีเหมาะสม อาทิ การวางแผนการ
อบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาท่ีตรงกับความตองการตลาด เปนตน 
(Labor Demand and Supply Analysis) 

ตารางท่ี 23 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ข้ันตอนการวางแผนแรงงาน 
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 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวาปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจทัิลดานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพแรงงานโดยเฉลี่ยอยูท่ี 69% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีด

ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 

โครงการดังตอไปน้ี   

• ระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (Labour Market Intelligence Centre) ระบบบูรณาการและ

วิเคราะหขอมูลสถานการณอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานปจจุบันรวมถึงแนวโนมในอนาคต เพ่ือนําผลการวิเคราะหมา

สนับสนุนการจัดทํามาตรการและนโยบายภาครัฐ  รวมถึงการวางแผนการอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาตางๆ 

• ศูนยรวมตลาดแรงงานออนไลน (Integrated Virtual Labour Market) ระบบศูนยรวมขอมูลและการใหบริการดานแรงงาน

โดยการใชระบบวิเคราะหเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงานโดยรวม เชน การวิเคราะหจับคูผูวางงานกับตําแหนงงานท่ีเหมาะสม 

ระบบแนะนําหลักสูตรและการฝกอบรมทักษะท่ีเหมาะสมกับผูวางงานพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตนเอง และการใหขอมูลสิทธ์ิและ

สวัสดิการตางๆ ท่ีภาครัฐมี 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 62 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน 

 
รูปท่ี 63 แผนการดําเนินการโครงการดานการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน 
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บทท่ี 8 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจครอบคลุม 6 มาตรการ ไดแก การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ภาคการเกษตร การทองเท่ียว การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ ภาษีและรายได 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตรเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของไทยท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยภาคการเกษตรมีสัดสวนตอผลติภัณฑ

มวลรวมในประเทศ (GDP) ถึง 12% และการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลคากวา 1.3 ลานลานบาท (คิดเปน 17%

ของมูลคาการสงออกท้ังหมด 36

37) ยิ่งไปกวาน้ีประเทศไทยยังมีผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรกวา 16 ลานคน (คิดเปน 40% ของการจาง

งานท้ังหมดในประเทศ 37

38) แตอยางไรก็ตามปจจุบันยังมีจํานวนเกษตรกรท่ียากจนและเสี่ยงจะจนกวา 2.1 ลานครัวเรือน (คิดเปน 36% ของ

ครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด 38

39) จึงเปนประเด็นปญหาสําคัญท่ีภาครัฐตองรีบแกไขอยางเรงดวนเพ่ือชวยเพ่ิมรายไดและคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร  

 

รูปท่ี 64 ความสําคัญของภาคการเกษตรในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ในดานของการเพ่ิมรายไดเกษตรกรนับเปนโจทยท่ีทาทายเรื่องหน่ึงสําหรับรัฐบาล เน่ืองจากมีอุปสรรคท้ังในมิติการสรางรายได และ

ในมิติการลดรายจายและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

                                                 

37 ธนาคารโลก (World Bank) และ สถิติการสงออกกระทรวงพาณิชยป 2557 
38 ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ 2554 
39 สถิติเกษตรกรยากจนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรป 2555 
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เมื่อพิจารณามิติดานรายได เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาขาดแคลนพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยมีเกษตรกรกวา 1.4 ลานครัวเรือน หรือ

เกษตรกรกวา 39% ท่ีมีเน้ือท่ีเพาะปลูกต่ํากวา 10 ไร อีกท้ังเกษตรกรไทยยังมีผลผลติตอไรต่ํา39

40 เน่ืองจากมีการปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

และขาดความรูท่ีเพียงพอในการทําการเกษตร ทําใหมีผลผลิตตอไรนอยกวาประเทศคูแขง เชน การผลิตขาวเปลือกไทยมีผลผลิตตอไรนอย

กวาเวียดนามเกือบเทาตัว40

41 นอกจากน้ี ราคาผลผลิตทางการเกษตรยังมีความไมแนนอนและแปรผันอยูตลอดเวลา โดยตลอดระยะเวลา 10 

ปท่ีผานมา มีการผันผวนกวา 3 เทาตัว สงผลใหเกษตรกรมีรายไดท่ีไมคงท่ี41

42 

 

รูปท่ี 65 ขอมูลเชิงสถิติดานรายไดของเกษตรการ 

  ในมิติดานรายจาย เกษตรกรประสบกับปญหาตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในอัตราท่ีสูงข้ึน อาทิ ตนทุนการผลิต

ขาวเปลือกเฉลี่ยท้ังประเทศมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม 4.2% ตอป 4243 ทําใหเกษตรกรยังตองพ่ึงพาการกูหน้ีนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียท่ีสูง

กวาอัตราดอกเบ้ียท่ัวไป โดยพบวา กวา 39% ของหน้ีสินของชาวนาเปนหน้ีนอกระบบ43

44 นอกจากน้ีภาคการเกษตรยังมีความเสี่ยงอ่ืนๆท่ีอยู

นอกเหนือการควบคุมหลายปจจัย จากสถิติป 2553 พบวา 10% ของมูลคาขาวท้ังประเทศไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตางๆ คิดเปน

ตัวเลขความเสียหายรวมถึงกวา 38,907 ลานบาท44

45 

                                                 

40 สํานักงานสถิติแหงชาติป 2551 
41 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติป 2556 
42 U.S Department of Agriculture (USDA) ป 2547–2557 
43 รายงานขอมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
44 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
45 บทสรุปรายงานความเสียหายและการใหความชวยเหลือเกษตรกรป 2553 ฝายประสานการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภับธรรมชาติ กรมสงเสริมการเกษตร 
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รูปท่ี 66 ขอมูลเชิงสถิติดานรายจายของเกษตรกร 

รัฐบาลสามารถนําขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเขามาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรตลอดท้ังวงจร โดยมุงเนนการให

ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีชวยประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร และการอํานวยความสะดวกเกษตรกรในการติดตอกับผูเก่ียวของตางๆ ตลอด

วงจรการดําเนินงาน ตั้งแตการวางแผน การรวบรวมปจจัยการผลิต การปลูกและดูแลรักษา การรับมือกับภัยตางๆ จนถึงการเก็บเก่ียวและ

ขายผลผลิต 
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รูปท่ี 67 การนําขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเขามาใชในการเพ่ิมประสทิธิภาพภาคการเกษตรตลอดวงจร 

จากการศึกษาพบวา ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการยกระดับประสิทธิภาพในภาคการเกษตรตลอดท้ังวงจร โดย

สามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับหลัก ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 การเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farmer) โดยเกษตรกรเปนผูตัดสินใจทุกอยางจากประสบการณท่ีตนเองมี 

ตั้งแตการเลือกพืชท่ีจะปลูก จนถึงการเก็บเก่ียวและขายผลผลิต และจะเดินทางมาติดตอหนวยงานภาครัฐตอเมื่อมีปญหา  

• ระดับท่ี 2 การเกษตรดวยการประยุกตใชขอมูลท่ัวไป (Information-led Farmer) โดยเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูล

ตางๆ ในแตละข้ันตอนการผลิต แตมีขอจํากัดคือเกษตรกรตองนําขอมูลมาประยุกตใชดวยตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

• ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ (Connected Farmer with Real Time Analytics) 

โดยภาครัฐมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับนํามาวิเคราะห เพ่ือใหขอมูลและงานบริการท่ีตรงกับ

ความตองการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกตลอดเวลา ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
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รูปท่ี 68 ระดับการพัฒนาของการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร  
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ในระดับท่ี 1 ภาครัฐไมมีชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน สายดวน หรือเว็บไซตเพ่ือใหขอมูลดานการเกษตรแกเกษตรกร ทําให

เกษตรกรตองตัดสินใจทุกอยางในทุกข้ันตอนการดําเนินงานโดยอาศัยจากประสบการณท่ีตนเองมี ถาหากเกษตรกรตองการขอมูลใดๆ หรือ

ประสบปญหาจะตองเดินทางไปขอขอมูลดวยตนเองตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยตัวเอง สงผลใหผลผลิตท่ีไดขาด

มาตรฐานท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

 

รูปท่ี 69 การทําการเกษตรแบบดัง้เดิม 
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ในระดับท่ี 2 เกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลท่ัวไปผานชองทางบริการตางๆของภาครฐั เชน ชองทางกายภาพ สายดวน และเว็บไซต 

แตตองนําขอมูลท่ีไดมาประยุกตใชดวยตัวเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ดังน้ันการนําขอมูลมาใชจึงมีขอจํากัดโดยข้ึนอยูกับพ้ืน

ฐานความรูและความสามารถของเกษตรกร และเน่ืองจากตองใชเวลาเพ่ือท่ีจะเขาถึงและประมวลขอมูล จึงทําใหขอมูลท่ีไดมาไมเปนปจจุบัน

และทันตอเหตุการณเทาท่ีควร 

 

รูปท่ี 70 การเกษตรดวยการประยกุตใชขอมูลท่ัวไป 
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  ในระดับท่ี 3 เน่ืองจากมีการภาครัฐมีขอมูลรายบุคคลของเกษตรกรแตละคน จึงสามารถใหขอมูลงานบริการ และใหความชวยเหลอื

แกเกษตรกรแบบรายบุคคลผานการบูรณาการขอมูลและระบบวิเคราะหขอมูล โดยภาครัฐเปนผูใหขอมูลผานชองทางสวนตัวของเกษตรกรแต

ละรายในเชิงรุก เชน ผานขอความทางโทรศัพท ทําใหเกษตรกรมีขอมูลท่ีทันสมัยสําหรับการตัดสินใจ สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผลผลิต

ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

 

รูปท่ี 71 การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ 

จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลดาน

การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไป

จัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการวางแผน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร

รายบุคคลผานการบูรณาการ 
• ระบบเก็บสถิติขอมูลยอนหลังผานชองทางออนไลนโดยแยกขอมูลตามพ้ืนท่ี เชน ขอมูล

ผลผลิตตอไร ขอมูลราคาขาย และขอมูลตนทุนการผลิตของพืชแตละชนิด (Area-

based Agricultural Statistics) 

• ระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือระบุความตองการของผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแตตนนํ้าถึง

ปลายนํ้า (End-to-end Value Chain Planning) เชน การคํานวณปริมาณความ

ตองการออยสดจากการวิเคราะหความตองการ นํ้าตาล กากนํ้าตาล กากออย เอ

ทานอล และผลิตภัณฑออยอ่ืน ๆ ของตลาด เปนตน 

• ระบบวิเคราะหขอมูลของเกษตรกรเพ่ือระบุประเภทเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมตอ

เกษตรกรเปนรายบุคคล และเพ่ือใหผลผลิตตรงกับความตองการของตลาด

(Personalized Advice on Agricultural Zoning)  

• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดง

ขอมูลเกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พ้ืนท่ีปลูก/เก็บเก่ียว รายได หน้ีสิน 

ตนทุน เปนตน 

• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพ่ือให

สามารถสงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บขอมูลสภาพแวดลอมการผลิตจากอุปกรณเซ็นเซอรและอุปกรณโดรน 

(Drone) เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมูลระดับนํ้า ภาพถายทางอากาศ 

เปนตน เพ่ือนํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา 

ตารางท่ี 24 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการวางแผน 



 
 

 
 

          97 

ขั้นตอนการรวบรวมปจจัยการผลิต 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร

รายบุคคลผานการบูรณาการ 
• ระบบฐานขอมูลเพ่ือใหขอมูลแกผูผลิตวัตถุดิบการเกษตรผานชองทางออนไลน 4546  เชน 

ขอมูลราคาปจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบราคา เปนตน 

• ระบบบูรณาการขอมูลสามารถวิเคราะหความตองการปจจัยการผลิตในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือเปน

ขอมูลใหแกเกษตรกรในการบริหารจัดการ เชน เกษตรกรสามารถรวมกันซื้อวัตถุดิบใน

เพ่ือใหไดราคาท่ีถูกลง เปนตน 

• ระบบวิเคราะหขอมูลสําหรับเกษตรกร เชน วิเคราะหคุณภาพของดิน วิเคราะหพันธุพืชท่ี

ควรปลูกในพ้ืนท่ี  เพ่ือคํานวณชนิดและปริมาณของปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรแตละรายตอง

จัดเตรียม  

• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดงขอมูล

เกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พ้ืนท่ีปลูก/เก็บเก่ียว รายได หน้ีสิน ตนทุน เปน

ตน 

• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหสามารถ

สงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บขอมูลสภาพแวดลอมการผลิตจากอุปกรณเซ็นเซอรและอุปกรณโดรน (Drone) 

เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมูลระดับนํ้า ภาพถายทางอากาศ เปนตน เพ่ือ

นํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา 

ตารางท่ี 25 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการรวบรวมปจจัยการผลติ
ขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษา 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร

รายบุคคลผานการบูรณาการ 
• ระบบใหความรูเกษตรกรผานชองทางออนไลนเพ่ือนํามาใชเปนแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง เชน 

ความรูการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ เปนตน 

• ระบบวิเคราะหขอมูลและใหคําแนะนําแกเกษตรกรเปนรายวัน เชน ปริมาณนํ้าและปุยท่ีควร

จะใชภายใตสภาพอากาศของวันน้ัน ๆ ,เคล็ดลับการดูแลรักษาในแตละชวงเวลา เปนตน 

• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดงขอมูล

เกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พ้ืนท่ีปลูก/เก็บเก่ียว รายได หน้ีสิน ตนทุน เปน

ตน 

• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหสามารถ

สงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บขอมูลสภาพแวดลอมการผลิตจากอุปกรณเซ็นเซอรและอุปกรณโดรน (Drone) 

เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมูลระดับนํ้า ภาพถายทางอากาศ เปนตน เพ่ือ

นํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา 

ตารางท่ี 26 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการดูแลรักษา 

                                                 

46 ชองทางออนไลน รวมถึง เว็บไซต อีเมล และ แอพพลิเคชั่นมือถือ 
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ขั้นตอนการรับมือกับภัยธรรมชาติ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร

รายบุคคลผานการบูรณาการ 
• ระบบบูรณาการและใหขอมูลการจัดการภัยธรรมชาติโดยสามารถคาดการณลวงหนา

ผานชองทางออนไลน (Predictive Disaster Data Integration) 

• ระบบแจงเตือนภัยธรรมชาติท้ังภัยท่ีกําลังเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน รวมถึงวิธีการรับมือ

ภัยธรรมชาติใหแกเกษตรกรเปนรายบุคคล 

• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดง

ขอมูลเกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พ้ืนท่ีปลูก/เก็บเก่ียว รายได หน้ีสิน 

ตนทุน เปนตน 

• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพ่ือให

สามารถสงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บขอมลูสภาพแวดลอมการผลิตจากอุปกรณเซ็นเซอรและอุปกรณโดรน 

(Drone) เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมลูระดับนํ้า ภาพถายทางอากาศ 

เปนตน เพ่ือนํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา 

ตารางท่ี 27 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการรับมือกับภัยธรรมชาติ  

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขาย 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร

รายบุคคลผานการบูรณาการ 
• ระบบฐานขอมลูแสดงราคาซื้อขายผลผลติแบบตอบสนองทันที (Real time) โดยเก็บ

ขอมูลจากผูรับซื้อผลผลติท้ังหมดในประเทศ 

• ระบบใหคําแนะนําการขายผลผลติแกเกษตรกรเปนรายบุคคล 

• ระบบรวบรวมขอมูลผลผลิตในระดับพ้ืนท่ี เชน ขอมูลการเก็บเก่ียวของพ้ืนท่ีเกษตร

ขางเคียง เพ่ือใหขอมูลแกเกษตรกรบริการจัดการในการเก็บเก่ียววัตถุดิบ 

• ระบบบูรณาการขอมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดง

ขอมูลเกษตรกรเปนรายบุคคล ตั้งแต ขอมูลบุคคล พ้ืนท่ีปลูก/เก็บเก่ียว รายได หน้ีสิน 

ตนทุน เปนตน 

• มีขอมูลชองทางติดตอกับเกษตรกรเปนรายบุคคล เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เพ่ือให

สามารถสงขอมูลขาวสารเชิงรุกแกเกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บขอมูลสภาพแวดลอมการผลิตจากอุปกรณเซ็นเซอรและอุปกรณโดรน 

(Drone) เชน ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพดิน ขอมูลระดับนํ้า ภาพถายทางอากาศ 

เปนตน เพ่ือนํามาวิเคราะหและวางแผนไดอยางแมนยํา 

ตารางท่ี 28 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการเก็บเก่ียวและขาย 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพภาคการเกษตรโดยเฉลี่ยอยูท่ี 67% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีด

ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 

โครงการดังตอไปน้ี    
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• ระบบบูรณการและวิเคราะหขอมูลดานการเกษตร (Agricultural Intelligence Centre) มีการบูรณาการขอมูลดาน

การเกษตรจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลความตองการของสินคาเกษตรในปจจุบัน ขอมูลราคาสินคาเกษตร ขอมูลอัตราการ

ผลิต รวมถึงระบบวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการของหนวยงานภาครัฐ เชน การทําเกษตรโซนน่ิง 

• ระบบใหคําแนะนําเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก (Connected Farmer) ระบบวิเคราะหและใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมตรง

กับความตองการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกผานชองทางสวนตัว เชน แนวทางและวิธีการปลูกท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขอแนะนําของสภาพอากาศแตละวัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 72 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร 

รูปท่ี 73 แผนการดําเนินการโครงการดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร 
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การทองเท่ียว 
  ภาคการทองเท่ียวเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ท่ีสามารถสรางรายไดใหใหแกประเทศเปนจํานวนมาก โดยในปพ.ศ. 

2557 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวท้ังหมดประมาณ 2.2 ลานลานบาท หรือคิดเปน 18.5% ของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของ

ประเทศไทย (11.9 ลานลานบาท46

47) อีกท้ังมีอัตราการเติบโตของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป โดย 5 ปท่ีผานมามีอัตราการเติบโตสะสม

เฉลี่ย 12% ตอป4748 

 

รูปท่ี 74 ความสําคัญของภาคการทองเท่ียวในประเทศไทย 

 ท้ังน้ีพฤติกรรมนักทองเท่ียวกําลังเปลี่ยนไปโดยมีการนําเทคโนโลยีมาใชตลอดชวงประสบการณการทองเท่ียว คือเปลี่ยนจากการ

คนหาขอมูลในรูปแบบเอกสาร และการแบงปนขอมูลโดยตรงจากการพูดคุยกับผูมีประสบการณ สูการคนหาขอมูลและแบงปนประสบการณ

ผานเทคโนโลยี ดังน้ันภาครัฐจึงควรใหความสําคัญกับการยกระดับประสบการณเชิงดิจิทัลของนักทองเท่ียว (ดังแสดงในรูปท่ี 75) 

                                                 

47 ฐานขอมูลและสถิติ กรมการทองเที่ยว , กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 
48 Accenture Analysis | ฐานขอมูลและสถิติ กรมการทองเที่ยว , กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 
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รูปท่ี 75 สถิติการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักทองเท่ียวโดยการใชดิจทัิลเทคโนโลย ี

 เทคโนโลยีสามารถพัฒนางานบริการดานการทองเท่ียวใหไปสูระบบบูรณาการดานการทองเท่ียวแบบครบวงจรได โดยสามารถแบง

การพัฒนาออกไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
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• ระดับท่ี 1 การบริการดานการทองเท่ียวแบบด้ังเดิม (Traditional Tourism) นักทองเท่ียวตองเดินทางไปติดตอภาครัฐเพ่ือ
รับบริการดานการทองเท่ียวดวยตนเอง โดยท่ีงานบริการมีความซับซอน ใชเอกสารจํานวนมาก และใชเวลามาก 

• ระดับท่ี 2 การบริการดานการทองเท่ียวผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Information-led Tourism) นักทองเท่ียวสามารถ
เขาถึงงานบริการภาครัฐหลากหลายหนวยงานไดดวยตนเองผานชองทางออนไลน โดยนักทองเท่ียวสามารถคนหาขอมูลเพ่ือ
การวางแผนทองเท่ียว และขออนุมัติอนุญาตผานชองทางออนไลน 

• ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการดานการทองเท่ียวแบบครบวงจร (Digital Tourism) นักทองเท่ียวสามารถเขาถึงงานบริการ
ภาครัฐท้ังหมดได ณ จุดเดียวผานชองทางออนไลน ท้ังดานขอมูลเพ่ือการวางแผนทองเท่ียว และดานการขออนุมัติอนุญาตผาน
ชองทางออนไลน 

 

รูปท่ี 76 ระดับการพัฒนาของการบริการดานการทองเท่ียว 
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  ในระดับท่ี 1 นักทองเท่ียวมีการวางแผนและเดินทางโดยใชเทคโนโลยีท่ีจํากัด เน่ืองจากชองทางการใหขอมูลทองเท่ียวยังมีจํากัด 

ทําใหลักษณะการรับบริการสวนใหญ เปนการเดินทางไปเพ่ือติดตอขอขอมูลหรือรองเรียนโดยตรงผานชองทางกายภาพ จึงสงผลใหตองใช

เวลานานและใชเอกสารจํานวนมากในการขอรับบริการ ซึ่งสวนทางกับพฤติกรรมนักทองเท่ียวในปจจุบันท่ีมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน 

 

รูปท่ี 77 บริการดานการทองเท่ียวแบบดั้งเดิม 
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  ในระดับท่ี 2 นักทองเท่ียวสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดมากข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของชองทางการใหขอมูล เชน ผานชองทาง

กายภาพ ผานทางโทรศัพท และผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เปนตน นอกจากน้ียังมีการเผยแพรขอมูลทองเท่ียวผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมากข้ึน เชน การแสดงแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส หรือการรีวิวประสบการณการทองเท่ียว ทําใหการเขาถึงขอมูลจากชองทาง

ออนไลนมีความสะดวกมากข้ึน 

 

รูปท่ี 78 บริการดานการทองเท่ียวผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
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  ในระดับท่ี 3 ภาครัฐสามารถยกระดับประสบการณของนักทองเท่ียว โดยการใหขอมูลเชิงรุกตลอดชวงประสบการณการทองเท่ียว

แบบครบวงจร เชน การทําการตลาดผานสื่อดิจิทัลตางๆ เพ่ือเขาถึงนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย การจัดแผนการทองเท่ียวเฉพาะเจาะจง

รายบุคคลใหแกนักทองเท่ียวตามความสนใจ การใชระบบบอกเสนทางและแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวท่ีใกลเคียงได และการเตือนภัยหาก

นักทองเท่ียวอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย รวมถึงการใหบริการธุรกรรมผานชองทางออนไลน เชน การชําระเงินและขอวีซาผานชองทางออนไลน  

 

รูปท่ี 79 ระบบบูรณาการดานการทองเท่ียวแบบครบวงจร 

  จากผลการประเมินและวิเคราะหในเชิงลึกของภาคการทองเท่ียว ภายใตโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการทองเท่ียว 

ใหมีการพัฒนาระบบบูรณาการดานการทองเท่ียวแบบครบวงจร ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะ

นําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการพิจารณาและวางแผน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการดานการ
ทองเท่ียวแบบครบวงจร 

• มีระบบใหขอมลูการทองเท่ียวท่ีมขีอมูลครบวงจร ณ จุดเดียว (Tourist Information 
Portal) 

• ระบบสามารถสรางและแนะนําแผนการทองเท่ียว ท่ีพัก และการเดินทางโดยการ
วิเคราะหขอมูลความสนใจของนักทองเท่ียวและฐานขอมูลการทองเท่ียวอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของเชน โปรไฟลนักทองเท่ียว สถานท่ีทองเท่ียว ฯลฯ  (Trip Planner) 

• มีระบบการตลาดผานสื่อดิจิทัลเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวโดยแนะนําการทองเท่ียวอยาง
สอดคลองกับความตองการรายบุคคล (Digital Marketing through Segments of 
One) 

• มีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือแบงกลุมนักทองเท่ียว เชน ขอมูลสวนบุคคล ความสนใจของ
นักทองเท่ียว งบการทองเท่ียวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile) 

• มีการบูรณาการขอมูลการทองเท่ียวจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว 
ขอมูลท่ีพัก ขอมูลรานอาหาร ขอมูลการเดินทาง ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ฯลฯ (Data 
Integration) 

ตารางท่ี 29 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการทองเท่ียว ข้ันตอนการพิจารณาและวางแผน 

ขั้นตอนการเตรียมการและจัดซ้ือ 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการดานการ
ทองเท่ียวแบบครบวงจร 

• มีระบบใหขอมูลการทองเท่ียวท่ีมีขอมูลครบวงจร ณ จุดเดียว (Tourist Information 
Portal) 

• ระบบสามารถสรางและแนะนําแผนการทองเท่ียว ท่ีพัก และการเดินทางโดยการ
วิเคราะหขอมูลความสนใจของนักทองเท่ียวและฐานขอมูลการทองเท่ียวอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของเชน โปรไฟลนักทองเท่ียว สถานท่ีทองเท่ียว ฯลฯ  (Trip Planner) 

• มีระบบการตลาดผานสื่อดิจิทัลเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวโดยแนะนําการทองเท่ียวอยาง
สอดคลองกับความตองการรายบุคคล (Digital Marketing through Segments of 
One) 

• มีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือแบงกลุมนักทองเท่ียว เชน ขอมูลสวนบุคคล ความสนใจของ
นักทองเท่ียว งบการทองเท่ียวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile) 

• มีการบูรณาการขอมูลการทองเท่ียวจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว 
ขอมูลท่ีพัก ขอมูลรานอาหาร ขอมูลการเดินทาง ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ฯลฯ (Data 
Integration) 

ตารางท่ี 30 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการทองเท่ียว ข้ันตอนการเตรียมการและจัดซื้อ 
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ขั้นตอนการทองเท่ียวและประเมินผล 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการดานการ
ทองเท่ียวแบบครบวงจร 

• มีระบบนําทางไปยังสถานท่ีตางๆ ตามแผนการเดินทาง โดยแสดงขอมูลวิธีการเดินทาง
ในรูปแบบตางๆ เชน เดิน หรือ ขนสงสาธารณะ (Interactive Map) 

• ระบบสามารถอานช่ือท่ีพัก สถานท่ี หรือ กิจกรรมตามแผนการเดินทางดวยเสียง
ภาษาไทยได (Smart Audio) 

• มีระบบแจงเตือนลวงหนาเพ่ือแนะนําสถานท่ีและกิจกรรมระหวางเดินทางท่ีตรงกับ
ความสนใจของนักทองเท่ียวรายบุคคล (Personalized Push Notification) 

• มีระบบรองเรียนเหตุรายกับตํารวจทองเท่ียวไดผานชองทางออนไลนและเตือนภัยหาก
นักทองเท่ียวอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือบริเวณใกลเคียง (Live Chat with Tourist Call 
Center) 

• มีระบบรับขอเสนอแนะท่ีนักทองเท่ียวสามารถใหคะแนนและแบงปนประสบการณการ
ทองเท่ียวผานชองทางออนไลน (Travel Review) 

• ระบบสามารถวิเคราะหสถิติการทองเท่ียวเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาแผนการตลาด
อยางตอเน่ือง (Campaign effectiveness Evaluation) 

• มีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือแบงกลุมนักทองเท่ียว เชน ขอมูลสวนบุคคล ความสนใจของ
นักทองเท่ียว งบการทองเท่ียวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile) 

• มีการบูรณาการขอมูลการทองเท่ียวจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว 
ขอมูลท่ีพัก ขอมูลรานอาหาร ขอมูลการเดินทาง ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ฯลฯ (Data 
Integration) 

ตารางท่ี 31 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการทองเท่ียว ข้ันตอนการทองเท่ียวและประเมินผล 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ

ทองเท่ียวโดยเฉลี่ยอยูท่ี 75% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถและ

พัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 4 โครงการดังตอไปน้ี 
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• ระบบบูรณการและวิเคราะหขอมูลดานการทองเท่ียว (Tourism Intelligence Centre) มีการบูรณาการขอมูลการ

ทองเท่ียวจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว ขอมูลท่ีพัก ขอมูลรานอาหาร ขอมูลการเดินทาง รวมถึงระบบ

วิเคราะหขอมูลและแสดงผลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

• ระบบชวยวางแผนการทองเท่ียวแบบครบวงจร (Smart Trip Planner) ระบบวางแผนการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียว

สามารถระบุขอมูลตางๆ เชน ความสนใจ งบประมาณ ประเภทการเดินทาง โดยระบบจะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและเสนอ

แผนการทองเท่ียวท่ีตรงตามความตองการรายบุคคลโดยเฉพาะ 

• แอพพลิเคชั่นรวมดานการเดินทางสําหรับนักทองเท่ียว (Smart Travel App) แอพพลิเคช่ันรวมดานการเดินทางซึ่งมีการ

เช่ือมโยงขอมูลกับ Smart Trip Planner เพ่ือยกระดับประสบการณนักทองเท่ียวตลอดการเดินทาง ตั้งแตการบอกเสนทางไป

ยังสถานท่ีตางๆ จนถึงการแนะนํากิจกรรมและสิ่งท่ีนาสนใจในละแวกใกลเคียง 

• การออกอิเล็กทรอนิกสวีซาผานทางออนไลน (Electronic Visa) การใหบริการ Electronic Tourist Visa แบบครบวงจร

ผานชองทางออนไลน โดยนักทองเท่ียวสามารถหาขอมูล ยื่นขอวีซา ชําระเงิน และรับการอนุมัติผานทางเว็บไซต กอนเดินทาง

มายังประเทศไทย 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 80 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานการทองเท่ียว 

 
รูปท่ี 81 แผนการดําเนินการโครงการดานการทองเท่ียว 

การลงทุน 
  การลงทุนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย เน่ืองจากมีผลกระทบเชิงกวางตอปจจัยเศรษฐกิจอ่ืนๆ เชน 

การขยายตัวชองผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ การเพ่ิมข้ึนของอัตราการจางงาน เปนตน แตในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาท่ี

สําคัญดานการลงทุน 2 ประการ ดังน้ี 
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• ประเทศไทยกําลังสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน ซึ่งเห็นไดจากอันดับความงายในการประกอบธุรกิจของ
ไทยตั้งแตป 2552 ถึงป 2557 ท่ีลดลงอยางตอเน่ือง ซึ่งประเทศไทยถูกปรับลดอันดับลง 6 อันดับ (จากอันดับท่ี 12 ในป 2552 
ลดลงเปนอันดับท่ี 18 ในป 2557) หากเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน เชน ประเทศมาเลเซยี พบวามีการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแขงขันดานการลงทุนอยางกาวกระโดด โดยมกีารปรับอันดับข้ึน 15 อันดับ ภายใน 5 ป (จากอันดับท่ี 21 
ในป 2552 เพ่ิมข้ึนเปนอันดบัท่ี 6 ในป 2557)49 

• นักลงทุนกําลังสูญเสียความเช่ือมั่นดานการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเห็นไดจากมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 

ของประเทศไทยท่ีมีอัตราการเติบโตท่ีต่ําท่ีสุดเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน 

เชน ประเทศมาเลเซียพบวามีอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนจากตางประเทศมากกวาไทยถึง  4.5 เทา และเมื่อเทียบกับ

ประเทศสิงคโปร พบวามูลคาการลงทุนจากตางประเทศท่ีเขามาลงทุนในในสิงคโปร 1 ป มีมูลคาเทียบเทากับการลงทุนของ

ตางประเทศท่ีเขาสูประเทศไทยรวมกันถึง 5 ป ในขณะท่ีขนาดเศรษฐกิจของสิงคโปรเล็กกวาประเทศไทย ถึง 25%49

50 

ดวยเหตุน้ี การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับประสิทธิภาพของการลงทุนเพ่ือดึงดูดเงินลงทุนจากตางชาติจึงเปน

ความทาทายหลักของภาครัฐไทย 

 

รูปท่ี 82 ภาพรวมสถานการณการลงทุนของไทยในปจจุบัน 

  การนําเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานคือหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหภาครัฐไทยสามารถยกระดับประสิทธิภาพของภาคการ

ลงทุนและดึงดูดนักลงทุนไดสําเร็จในโลกยุคดิจิทัล โดยสามารถแบงการพัฒนาของเทคโนโลยีดานการลงทุนออกไดเปน 3 ระดับหลัก ดังน้ี 

                                                 

49 รายงาน Ease of Doing Business 2552-2557, World Bank 
50 Foreign Direct Investment Statistics, News, and Publications, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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• ระดับท่ี 1 ระบบงานบริการดานการลงทุนแบบใชเอกสาร (Paper-based Business Licensing) ซึ่งมีการใหบริการอนุมตัิ

อนุญาตดานการลงทุน ณ จุดใหบรกิารตามหนวยงานตางๆ โดยผูประกอบการตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐผูใหอนุมัติ

อนุญาต ณ จดุใหบริการดวยตนเอง โดยยื่นคําขอและเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสาร 

• ระดับที 2 ระบบงานบริการดานการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Business Licensing) ซึ่งมีการใหบริการผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ เก่ียวกับการลงทุน เชน ข้ันตอนการขออนุญาตลงทุนใน

ประเทศไทย หรือขอมูลใบอนุญาตตางๆตามประเภทของการลงทุน นอกจากน้ีผูประกอบการสามารถยื่นคําขออนุญาตและยื่น

เอกสารประกอบโดยดําเนินการผานระบบท่ีแตกตางกันของแตละหนวยงาน 

• ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน (Integrated Business Licensing System) ซึ่งเปน

ระบบท่ีมีการบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน ทําใหผูประกอบการสามารถติดตอขอใบอนุญาตเพ่ือเริ่มตน

ลงทุนไดทุกประเภท ณ จุดเดียวผานชองทางออนไลน และผูประกอบการสามารถยื่นคําขอและสงเอกสารประกอบเพียงชุด

เดียวโดยไมจําเปนตองสงเอกสารซ้ําซอนซึ่งภาครัฐมีขอมูลอยูแลว 

 
รูปท่ี 83 ระดับการพัฒนาของการยกระดับงานบริการภาครัฐ ดานการลงทุน 
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  ในระดับท่ี 1 ผูประกอบการท่ีกําลังเริ่มกิจการตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐดวยตนเองตามจุดใหบริการตางๆ ของแตละ

หนวยงาน โดยยื่นคําขอและสงเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสาร ทําใหเกิดความไมสะดวกจากการติดตอหลายหนวยงานและการใชเอกสาร

จํานวนมาก ในกรณีตัวอยางของผูประกอบการท่ีตองการกอสรางโรงงานเพ่ือเริ่มตนธุรกิจอาหารทะเลแชแข็ง จําเปนตองติดตอหนวยงาน

ท้ังหมด 7 หนวยงาน ตั้งแตการจดทะเบียนธุรกิจ รับสิทธิประโยชนดานการลงทุน ขออนุญาตกอสรางและสรางโรงงาน จนถึงการขออนุญาต

อ่ืนๆ เพ่ือดําเนินธุรกิจ รวมการติดตอราชการท้ังสิ้น 22 ครั้ง จาก 11 กระบวนงาน 

 

รูปท่ี 84 ระบบงานบริการดานการลงทุนแบบใชเอกสาร  
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  ในระดับท่ี 2 ผูประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตเริ่มตนลงทุนผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน อยางไรก็ตาม

การใหบริการยังขาดการเช่ือมโยงของขอมูลระหวางหนวยงาน ทําใหผูประกอบการยังคงตองสงขอมูลประกอบเพ่ือขออนุญาตในแตละครั้ง 

และเขาระบบของแตละหนวยงานเพ่ือขออนุมัติอนุญาต ในกรณีตัวอยางของผูประกอบการท่ีตองการกอสรางโรงงานเพ่ือเริ่มตนธุรกิจอาหาร

ทะเลแชแข็ง สามารถทํารายการขออนุญาตดําเนินธุรกิจผานชองทางออนไลนแทนการเดินทางไปติดตอโดยตรง แตผูประกอบการยัง

จําเปนตองทํารายการกับท้ัง 7 หนวยงาน ผานระบบท้ังสิ้น 7 ระบบ 

 

รูปท่ี 85 ระบบงานบริการดานการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส 
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  ในระดับท่ี 3 มีระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน ซึ่งเปนระบบกลางท่ีสามารถเช่ือมโยงขอมูลระหวาง

หนวยงานท้ังภาครัฐแบบครบวงจรตั้งแตข้ันตอนการขอจดทะเบียนธุรกิจ การรับสิทธิประโยชนดานการลงทุน การขออนุญาตกอสราง จนถึง 

การขอใบอนุญาตอ่ืนๆเพ่ือดําเนินธุรกิจ ณ จุดเดียว โดยผูประกอบการสามารถทําธุรกรรมตางๆ เพ่ือเริ่มตนลงทุนผานระบบกลางเพียงระบบ

เดียว โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว ทําใหสามารถยกระดับประสิทธิภาพของงานบริการภาครัฐได  

 

รูปท่ี 86 ระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน 

  จากผลการประเมินและวิเคราะหในเชิงลึกของภาคการลงทุน ภายใตโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการลงทุนใหมี

การพัฒนาระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ี

จะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกจิ 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบงานบูรณาการงาน

บริการดานการลงทุนขามหนวยงาน 
• ระบบบูรณาการขอมลูของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ-นามสกุล ท่ี

อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ (Customer Profile) 

• ระบบแนะนําและใหขอมลูใบอนุญาตท่ีจําเปนในการเริ่มตนธุรกิจรายประเภท (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการยื่นคําขอเพ่ือเริ่มตนธุรกิจ โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว 
และมีการกรอกขอมูลท่ีภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพ่ือสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกข้ันตอนของทุกหนวยงานแบบ Real-
Time และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบจดทะเบียนออนไลนโดยไมตองสงเอกสารท่ีรัฐมีอยูแลว เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน 

ตารางท่ี 32 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ข้ันตอนการจดทะเบียนธุรกิจ 

ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชนดานการลงทุน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบงานบูรณาการงาน

บริการดานการลงทุนขามหนวยงาน 
• ระบบบูรณาการขอมลูของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ-นามสกุล ท่ี

อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ (Customer Profile) 

• ระบบแนะนําและใหขอมลูใบอนุญาตท่ีจําเปนในการเริ่มตนธุรกิจรายประเภท (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการยื่นคําขอเพ่ือเริ่มตนธุรกิจ โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว 
และมีการกรอกขอมูลท่ีภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพ่ือสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกข้ันตอนของทุกหนวยงานแบบ Real-
Time และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบยื่นขอสิทธิประโยชนออนไลนโดยไมตองสงเอกสารท่ีรัฐมีอยูแลวเชน หนังสือจด
ทะเบียนธุรกิจ ใบภ.พ.20 

ตารางท่ี 33 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ข้ันตอนการรับสิทธิประโยชนดานการลงทุน  
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ขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง & ใบ รง.4 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบงานบูรณาการงาน

บริการดานการลงทุนขามหนวยงาน 
• ระบบบูรณาการขอมลูของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ-นามสกุล ท่ี

อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ (Customer Profile) 

• ระบบแนะนําและใหขอมูลใบอนุญาตท่ีจําเปนในการเริ่มตนธุรกิจรายประเภท (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการยื่นคําขอเพ่ือเริ่มตนธุรกิจ โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว 
และมีการกรอกขอมูลท่ีภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพ่ือสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกข้ันตอนของทุกหนวยงานแบบ Real-
Time และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบยื่นขอใบอนุญาตกอสราง และใบ รง.4 ออนไลนโดยไมตองสงเอกสารท่ีรัฐมีอยู
แลว เชน หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ใบภ.พ.20 

ตารางท่ี 34 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง & ใบ รง.4 

ขั้นตอนการขออนุญาตอ่ืนๆเพ่ือดําเนินธุรกิจ 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบงานบูรณาการงาน

บริการดานการลงทุนขามหนวยงาน 
• ระบบบูรณาการขอมลูของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ-นามสกุล ท่ี

อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ (Customer Profile) 

• ระบบแนะนําและใหขอมูลใบอนุญาตท่ีจําเปนในการเริ่มตนธุรกิจรายประเภท (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการยื่นคําขอเพ่ือเริ่มตนธุรกิจ โดยยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว 
และมีการกรอกขอมูลท่ีภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพ่ือสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกข้ันตอนของทุกหนวยงานแบบ Real-
Time และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบยื่นขอใบอนุญาตออนไลนโดยไมตองสงเอกสารท่ีรัฐมีอยูแลว เชน หนังสือจด
ทะเบียนธุรกิจ ใบภ.พ.20 

ตารางท่ี 35 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ข้ันตอนการขออนุญาตอ่ืนๆเพ่ือดําเนินธุรกิจ 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวาปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ

ลงทุนโดยเฉลี่ยอยูท่ี 71% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถและพัฒนาได

ตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังตอไปน้ี      

• ระบบบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน (Integrated Business licensing system) ระบบรวมธุรกรรม

ดานการลงทุนแบบครบวงจรท่ีมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
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ผูประกอบการในการติดตอราชการเพ่ือเริ่มตนธุรกิจ ใหสามารถติดตอขอใบอนุญาตเพ่ือเริ่มลงทุนทุกประเภทไดผานจดุเดียว 

และยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว โดยไมจําเปนตองสงเอกสารท่ีภาครัฐมีอยูแลว 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 87 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานการลงทุน 

 
รูปท่ี 88 แผนการดําเนินการโครงการดานการลงทุน 
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การคา (นําเขา/สงออก) 
  ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาเก่ียวกับภาคการสงออก ท้ังในดานมูลคาการสงออกท่ีมีอัตราการเติบโตชาลง โดยจากป 

2553 ถึงป 2557 อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปลดลงจาก 17.7% สู 5.8%51 และดานขีดความสามารถในการแขงขันท่ีลดลง เมื่อเปรียบเทียบ

ดัชนีการนําเขา-สงออก หรือ Trading Across Border Index ตั้งแตป 2551- 2557 พบวาอันดับของประเทศไทยลดลงตั้งแตป 2552 โดย

ปจจุบัน ประเทศคูแขงในภูมิภาคเดียวกันมีอันดับขีดความสามารถในการแขงขันในการนําเขา-สงออกท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ

ประเทศมาเลเซียท่ีมีการพัฒนาอันดับอยางกาวกระโดด51

52   

  การยกระดับขีดความสามารถในดานการคา (นําเขา/สงออก) จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีภาครัฐควรจะเรงแกไขปญหาเพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถทางการคาไทยใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ  

 

รูปท่ี 89 ปญหาดานการลงทุนท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญ 

  เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการยกระดับประสิทธิภาพทางดานการคา ภาครัฐจึงสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการอํานวยความ

สะดวกดานการนําเขา-สงออกแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยสามารถแบงการพัฒนา

ไดเปน 3 ระดับหลัก ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส (E-Customs) โดยผูประกอบการสามารถยื่นใบขนสินคาและใบกํากับการ

ขนยายสินคา ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร แตผูประกอบการยังคงตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ

และภาคเอกชนดวยตนเอง เพ่ือขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร 

                                                 

51 ขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
52 รายงาน Ease of Doing Business ป 2551 -2557 โดย World Bank Group 
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• ระดับท่ี 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือนําเขาสงออกระหวางหนวยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window 

(B2G)) โดยผูประกอบการสามารถยื่นคําขออนุญาตในการนําเขาสงออก ท้ังจากกรมศุลกากรและหนวยงานภาครัฐผูใหอนุมัติ

อนุญาตอ่ืนๆ  ณ จุดเดียว ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบบอิเล็กทรอนิกสกลางท่ีมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน

ภาครัฐเพ่ือใหผูประกอบการสามารถปอนขอมูลและสงเอกสารเพียงชุดเดียว 

• ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร (Trade Single Window (B2B & B2G)) ผูประกอบการ

สามารถทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําเขาสงออกแบบครบวงจรกับท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ณ จุดเดียว ผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยระบบมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหผูประกอบการสามารถ

ปอนขอมูลและสงเอกสารเพียงชุดเดียวโดยไมตองเตรียมเอกสารซ้ําซอน 

 

รูปท่ี 90 ระดับการพัฒนาของการเพ่ิมประสิทธิภาพการนําเขาสงออก  
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  ในระดับท่ี 1 ผูประกอบการสามารถยื่นใบขนสินคาและใบกํากับการขนยายสินคา ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร แต

ยังคงตองเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ และภาคเอกชนดวยตนเองเพ่ือขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร ดังเชน ผูประกอบการท่ี

ตองการสงออกยางจําเปนตองติดตอหนวยงานภาครัฐถึง 3 หนวยงานเพ่ือขอใบอนุญาต กอนท่ีจะยื่นเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมศุลกากร และเมือ่ไดรับการอนุญาตใหนําเขา-สงออกยางแลว ผูประกอบการยังคงตองติดตอภาคเอกชนเพ่ือทําธุรกรรมดวยตนเอง ในการ

ดําเนินการดังกลาว มีการติดตอหนวยงานราชการท้ังหมด 4 หนวยงาน โดยตองติดตอท้ังสิ้นอยางนอย 14 ครั้ง เพ่ือดําเนินการท้ังหมด 7 

กระบวนงาน ซึ่งตองใชเวลาและเอกสารจํานวนมาก 

 

รูปท่ี 91 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส  
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  ในระดับท่ี 2 ผูประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐและทําพิธีศุลกากรผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสกลาง

ท่ีเช่ือมโยงกรมศุลกากรกับหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตามเน่ืองจากระบบอิเล็กทรอนิกสกลางยังขาดการเช่ือมโยงกับระบบของ

หนวยงานภาคเอกชน จึงสงผลใหผูรับบริการตองดําเนินการติดตอกับหนวยงานภาคเอกชนเพ่ือทําธุรกรรมดวยตนเอง ดังในกรณีตัวอยาง

ผูประกอบการสงออกยางสามารถติดตอขอใบอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของท้ังหมดผานระบบอิเล็กทรอนิกสกลาง ณ จุดเดียวได 

โดยไมจําเปนตองติดตอกรมวิชาการเกษตร สกย. กรมการคาตางประเทศ หรือกรมศุลกากรแยกตามหนวยงาน แตยังจําเปนตองติดตอ

ภาคเอกชน เชน ธนาคาร บริษัทขนสงเพ่ือทําธุรกรรมดวยตนเอง  

 

รูปท่ี 92 ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือนําเขาสงออกระหวางหนวยงานภาครัฐ  
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  ในระดับท่ี 3 ภาครัฐมีการพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลแบบครบวงจรท่ีเช่ือมโยงกับระบบของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทําให

ผูประกอบการสามารถทําธุรกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการนําเขา-สงออกผานชองทางอิเล็กทรอนิกสกลาง ณ จุดเดียว ตั้งแตข้ันตอนการยื่น

ขอใบอนุญาต การผานพิธีศลุกากร และการทําธุรกรรมกับภาคเอกชน เชน ผูประกอบการสงออกยางสามารถติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนไดผานระบบอิเล็กทรอนิกสกลางเพ่ือนําเขา-สงออก ได ณ จุดเดียว ทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวก

ในการสงออกและนําเขาสินคาแกผูประกอบการได  

 

รูปท่ี 93 ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือนําเขาสงออกแบบครบวงจร 

  จากผลการประเมินและวิเคราะหในเชิงลึกของภาคการคา ภายใตโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทํา

โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการคา (นําเขา/

สงออก) ใหมีการพัฒนาระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือนําเขาสงออกระหวางหนวยงานภาครัฐ ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของ

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 

  



 
 

 
 

          122 

ขั้นตอนการทําธุรกรรมบริการดานใบรับรอง/ใบอนุญาต 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพ่ือนําเขาสงออกระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ 

• ระบบบูรณาการขอมลูของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ-นามสกุล ท่ี
อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ (Customer Profile) 

• ระบบใหขอมูลใบอนุญาตและข้ันตอนในการนําเขา-สงออกรายสินคา (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการทําธุรกรรมเก่ียวกับการนําเขา-สงออกโดยเช่ือมโยงกับระบบของทุก
หนวยงานภาครัฐ ดังน้ันผูประกอบการสามารถยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว 
และระบบสามารถกรอกขอมูลท่ีภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพ่ือสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกข้ันตอนของทุกหนวยงานภาครัฐแบบ 
Real-Time และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบบริการสาํหรับลงทะเบียน ยืน่ขอ ตรวจสอบสถานะของการออกใบอนุญาตของ
ภาครัฐผานชองทางออนไลน 

• สามารถออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกสไดโดยไมใชเอกสารกระดาษ (e-Certificate) 
ตารางท่ี 36 เปาหมายการพัฒนาเชิงดิจิทัลดานการคา (นําเขา/สงออก) ในข้ันตอนการทําธุรกรรมบรกิารดานใบรับรอง/ใบอนุญาต 
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ขั้นตอนพิธีศุลกากร 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพ่ือนําเขาสงออกระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ 

• ระบบบูรณาการขอมลูของผูประกอบการ เชน เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ-นามสกุล ท่ี
อยู ประเภทธุรกิจ และบุคคลผูมีอํานาจในการทําธุรกรรมโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ (Customer Profile) 

• ระบบใหขอมูลใบอนุญาตและข้ันตอนในการนําเขา-สงออกรายสินคา (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการทําธุรกรรมเก่ียวกับการนําเขา-สงออกโดยเช่ือมโยงกับระบบของทุก
หนวยงานภาครัฐ ดังน้ันผูประกอบการสามารถยื่นคําขอและสงเอกสารเพียงชุดเดียว 
และระบบสามารถกรอกขอมูลท่ีภาครัฐมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน เพ่ือสงคําขอไปยัง
หนวยงานตางๆตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผูประกอบการสามารถติดตามการดําเนินงานทุกข้ันตอนของทุกหนวยงานภาครัฐแบบ 
Real-Time และมีระบบแจงเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบเช่ือมโยงขอมูลใบอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐผูใหอนุญาตเพ่ือประกอบการผาน
พิธีศุลกากร 

• มีระบบวิเคราะหเชิงสถิติข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมความแมนยําในการสุมตรวจสินคาและอํานวย
ความสะดวกตามระดับความนาเช่ือถือของผูประกอบการ (Analytics) 

ตารางท่ี 37 เปาหมายการพัฒนาเชิงดิจิทัลดานการคา (นําเขา/สงออก) ในข้ันตอนพิธีศุลกากร 

ขั้นตอนการทําธุรกรรมกับภาคเอกชน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพ่ือนําเขาสงออกระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ 

• ไมมีการเช่ือมตอขอมลูกับภาคเอกชน 

ตารางท่ี 38 เปาหมายการพัฒนาเชิงดิจิทัลดานการคา (นําเขา/สงออก) ในข้ันตอนการทําธุรกรรมกับภาคเอกชน 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการคา 

(นําเขา/สงออก) โดยเฉลี่ยอยูท่ี 83% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถ

และพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังตอไปน้ี      
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• ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือนําเขาสงออกระหวางหนวยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window) ระบบรวมธุรกรรมดาน

การนําเขาสงออกท่ีมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการในการนําเขา

สงออก ใหสามารถยื่นคําขอเพ่ือขออนุญาตในการนําเขาสงออกท้ังจากกรมศุลกากรและหนวยงานอนุมัติอนุญาตอ่ืนๆ  ณ จุดเดียว ผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมจําเปนตองสงเอกสารท่ีภาครัฐมีอยูแลว 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 94 รายละเอียดหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักของโครงการดานการคา (นําเขา / สงออก) 

 
รูปท่ี 95 แผนการดําเนินการโครงการดานการคา (นําเขา / สงออก) 
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีบทบาทสําคัญมากตอเศรษฐกิจและสังคมไทยเน่ืองจากทําใหเกิดการจางงานจํานวน

มาก ประมาณ 10.5 ลานคน หรือเทากับ 27% ของจํานวนแรงงานท่ีถูกจางงานท้ังหมดในประเทศไทย52

53 นอกจากน้ีธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในประเทศไทยมียังจํานวนมาก โดยมีสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมประมาณ 2.7 ลานราย หรือเทากับ 

99.73% ของจํานวนวิสาหกิจท้ังหมดในประเทศไทย53

54 

 

รูปท่ี 96 ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 ถึงแมวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะมีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจไทย แตการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใหแก

ผูประกอบการ ยังคงเปนโจทยสําคัญท่ีภาครัฐไทยควรเรงดําเนินการ เน่ืองจากศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยในปจจุบัน

ยังตองการพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน จะพบวาผลิตภาพแรงงานในไทยในป พ.ศ. 2557 เมื่อวัดจากมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมตอแรงงาน 1 คน ตอป ยังมีมูลคาต่ํากวาผลิตภาพแรงงานของมาเลเซียประมาณ 2 เทา54

55 

   

  

                                                 

53 การสํารวจภาวการณมีงานทําของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลป 2544-2557 
54 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขอมูลป 2557 
55 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม; Department of Statistics Malaysia Official Portal 
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ในภาพรวม การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ประกอบดวย 4 องคประกอบหลกั ดังน้ี 

• พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการดาํเนินธุรกิจ หมายถึง การจัดโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให

ธุรกิจ SMEs สามารถเติบโตและขยายธุรกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน การแกไขกฎหมายใหเอ้ืออํานวยตอการดําเนิน

ธุรกิจ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท้ังน้ีการขับเคลื่อนมาตรการน้ีจําเปนตองมีการพัฒนานโยบายท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ 

มหภาค โดยอาศัยการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน เชน รัฐบาล กระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน 

• เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน เน่ืองจากปจจุบันการเขาถึงแหลงเงินทุนยังเปนอุปสรรคสําคัญของ SMEs ในการเติบโต

และการอยูรอดของธุรกิจ การเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนจะชวยให SMEs ไทยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือให

สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีการขับเคลื่อนมาตรการดังกลาวตองอาศัยการพัฒนานโยบายท่ีเก่ียวของกับ

เศรษฐกิจมหภาคเชนเดียวกัน 

• ลดความซับซอนในการติดตอราชการ เน่ืองจากการทําธุรกิจตั้งแตเริ่มตนกิจการจนถึงการเลิกกิจการจําเปนตองติดตอ

หนวยงานภาครัฐเพ่ือขออนุมัติอนุญาต ดังน้ันการลดความซับซอนในการติดตอราชการจะชวยใหผูประกอบการสามารถลด

คาใชจายและระยะเวลา สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรท่ีสูงข้ึน นอกเหนือจากประโยชนตอผูประกอบการแลว 

การลดความซับซอนยังทําใหภาครัฐสามารถใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการนํางบประมาณไปสนับสนุน 

SMEs ในดานอ่ืนๆ แทน ท้ังน้ีการขับเคลื่อนมาตรการดังกลาวตองการการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในดานการลงทุน 

• พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ โดยการใหขอมูลและความรูในการดําเนินธุรกิจตางๆ พรอมท้ังสนับสนุนให SMEs ใช

เทคโนโลยีเพ่ือดําเนินงานและขยายธุรกิจ ท้ังน้ีการขับเคลื่อนมาตรการดังกลาวอยูในขอบเขตของแผนการพัฒนาขีด

ความสามารถเชิงดิจิทัลดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

รูปท่ี 97 องคประกอบหลัก 4 ดานของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
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  การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหภาครัฐ

สามารถเขาถึงผูประกอบการและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับ

หลัก ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 การสงเสริม SME โดยใชเทคโนโลยีอยางจํากัด (Traditional SME) ภาครัฐมีบทบาทท่ีจํากัดในการสงเสริม 

SME และมุงเนนการข้ึนทะเบียนเพ่ือกํากับดูแลในภาพรวม ในระดับน้ีผูประกอบการสวนใหญใชประสบการณในการประกอบ

ธุรกิจมากกวาการนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีการใชเทคโนโลยีอยางจํากัดทําใหยากตอการขยายธุรกิจ 

• ระดับท่ี 2 การสงเสริม SME ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (SME Electronic Support) โดยภาครัฐมีการสงเสริม SME 

ผานชองทางท่ีหลากหลายโดยการใหขอมูลท่ีสนับสนุนการประกอบธุรกิจตางๆ โดยสวนมากจะเปนการใหขอมูลผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส และเผยแพรขอมูลบนระบบของหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ีภาครัฐยังสงเสริมใหผูประกอบจัดหา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 

• ระดับท่ี 3 การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการเติบโต (Integrated & Proactive SME Support) 

โดยบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและเผยแพรขอมูลใหผูประกอบการผานชองทางออนไลน ณ จุดเดียว ซึ่งขอมูลท่ี

ภาครัฐเผยแพรใหประชาชนจะตรงกับความตองการของผูประกอบการรายบุคคลจากการวิเคราะหโปรไฟลของธุรกิจตางๆ 

ภาครัฐมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูประกอบการใชเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปแบบ Software as a Service 

(SaaS) โดยท่ีระบบสามารถเช่ือมตอขอมูลกับระบบภาครัฐเพ่ือใหมีการทําธุรกรรมไดโดยอัตโนมัติ 

 

รูปท่ี 98 ระดับการพัฒนาของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถแบงออกเปน 2 ดานหลัก คือ ดานการใหขอมูลเพ่ือวางแผนธุรกิจ 

(Information) และดานการประกอบธุรกิจ (Business Operations) ในดานการใหขอมูล สามารถแบงออกเปน 2 ข้ันตอนยอย คือ  การ
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คนหาขอมูลเพ่ือวางแผน และการขอคําแนะนําเก่ียวกับการทําธุรกิจ สวนดานการประกอบธุรกิจสามารถแบงออกเปน 2 ข้ันตอนยอย คือ 

การฝกอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะ และการประกอบธุรกิจ 

 

รูปท่ี 99 ระดับการพัฒนาของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ในดานการใหขอมูลเพ่ือวางแผนธุรกิจ เทคโนโลยีมีบทบาทในการเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลเพ่ือใหผูประกอบการสามารถนําเอาขอมูล

ไปประยุกตใชในการวางแผนธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งประกอบไปดวย 2 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันตอนการคนหาขอมูลเพ่ือวางแผน และ

ข้ันตอนการขอคําแนะนําเก่ียวกับการทําธุรกิจ 

 
รูปท่ี 100 ระดับการพัฒนาของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการใหขอมูลเพ่ือวางแผนธุรกิจ  

 

  ในขั้นตอนของการคนหาขอมูลเพ่ือวางแผน เทคโนโลยีจะมีบทบาทในดานการเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการ

โดยสามารถเสนอขอมูลท่ีตรงกับความตองการรายบุคคล ดังแสดงในรูปท่ี 100 Error! Reference source not found. 

  ในระดับท่ี 1 ผูประกอบการสวนใหญไมไดคนหาขอมูลจากภาครัฐเพ่ือวางแผนธุรกิจ อีกท้ังขอมูลภาครัฐถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบ

เอกสาร ทําใหผูประกอบการจําเปนตองเดินทางไป ณ สถานท่ีใหบริการขอมูล หรือโทรศัพทไปเพ่ือสอบถามขอมูลเก่ียวกับการวางแผนธุรกิจ 



 
 

 
 

          129 

  ในระดับท่ี 2 หนวยงานภาครัฐท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละดานมีขอมูลเพ่ือใชในการวางแผนธุรกิจ โดยขอมูลดังกลาวถูกจัดเก็บอยู

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ผูประกอบการจึงสามารถคนหาขอมูลไดตามเว็บไซตของหนวยงานตางๆ 

  ในระดับท่ี 3 หนวยงานภาครัฐมีการบูรณาการขอมูลไวในฐานขอมูลเดียว และมีระบบวิเคราะหเพ่ือแสดงขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

ผูประกอบการและตรงตามกับความตองการรายบุคคลโดยอางอิงจากโปรไฟลของธุรกิจ 

  ในขั้นตอนของการขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยเช่ือมตอผูประกอบการกับผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานเพ่ือใหคําแนะนําในการทําธุรกิจ ดังแสดงในรูปท่ี 100 Error! Reference source not found.  

  ในระดับท่ี 1 ภาครัฐมีผูเช่ียวชาญในดานตางๆ แตไมมีงานบริการใหคําปรึกษากับผูประกอบการทําใหผูประกอบการตองใช

ประสบการณของตนเองเพ่ือประกอบธุรกิจ 

ในระดับท่ี 2 หนวยงานภาครัฐมีผูเช่ียวชาญท่ีสามารถใหคําปรึกษาในภาพกวาง เชนผูเช่ียวชาญท่ีใหคาํแนะนําท่ัวไปในการเริ่มตน

ธุรกิจ หรือ ประกอบธุรกิจซึ่งเปนคําแนะนําท่ีไมเฉพาะเจาะจงกับผูประกอบการ หากผูประกอบการตองการขอคําปรึกษาจะสามารถหาขอมูล

ผูเช่ียวชาญผานชองทางอิเล็กทรอนิกสและเดินทางไปขอคําปรึกษาดวยตนเอง 

  ในระดับท่ี 3 หนวยงานภาครัฐมผีูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน ผูเช่ียวชาญรายอุตสาหกรรม และ/หรือ ผูเช่ียวชาญรายฟงกชันของ

ธุรกิจ ซึ่งระบบจะสามารถแสดงขอมูลแนะนําจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของผูประกอบการรายบุคคล โดยท่ีผูประกอบการ

สามารถขอคําแนะนําหรือคําปรึกษาไดผานชองทางออนไลน (E-Consulting) ซึ่งสวนใหญดําเนินการในรูปแบบของหุนสวนภาครัฐและเอกชน 

(Public-Private Partnership)  
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 ในดานการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีจะมีบทบาทเพ่ือชวยยกระดบัศักยภาพของผูประกอบการเพ่ือใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานและขยายธุรกิจอยางยั่งยืน โดยประกอบไปดวย 2 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันตอนการฝกอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะ และข้ันตอน

การประกอบธุรกิจ 

 

รูปท่ี 101 ระดับการพัฒนาของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการประกอบธุรกิจ 

 ในขั้นตอนของการฝกอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะ ภาครัฐสามารถใชเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการฝกอบรมผูประกอบการ โดย

การจัดอบรมผานชองทางออนไลนท่ีมีการวิเคราะหขอมลูใหสามารถแสดงหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการรายบุคคล ดังแสดงในรูปท่ี 101  

  ในระดับท่ี 1 ผูประกอบการใชประสบการณของตัวเองในการประกอบธุรกิจและไมมีการฝกอบรมผูประกอบการเพ่ือยกระดับ

สมรรถนะของธุรกิจ 

  ในระดับท่ี 2 หนวยงานภาครัฐมหีลักสูตรการฝกอบรมผานชองทางออนไลนและจัดอบรมในรูปแบบการสัมมนา ซึ่งผูประกอบการ

สามารถคนหาหลักสูตรท่ีตองการฝกอบรมผานหลายชองทาง เชน โทรศัพท ชองทางออนไลน เปนตน แตตองเดินทางไปฝกอบรม ณ สถานท่ี

จัดฝกอบรม (Classroom Training) 

  ในระดับท่ี 3 หนวยงานภาครัฐมีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีหลากหลายผานชองทางออนไลน และมีการจัดอบรมผานชองทางออนไลน 

(E-learning) นอกเหนือจากน้ีระบบยังสามารถแนะนําหลักสูตรการอบรมท่ีตรงตามความตองการรายบุคคลได โดยใชระบบวิเคราะหความ

สนใจของผูประกอบการแตละราย (Personalized Training Recommendation) 

  ในขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีสามารถเขามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจเชน การจัดเก็บขอมูล การบริหาร

จัดการสินคาคงคลัง ดังแสดงในรูปท่ี 101  

  ในระดับท่ี 1 ภาครัฐไมมีการสนับสนุนใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีเพ่ือประกอบธุรกิจ ดังน้ันผูประกอบการจึงตองดําเนินธุรกิจ

ดวยตนเองท้ังหมด ทําใหตองใชทรัพยากรมากในการจัดการเอกสารตางๆ และอาจทําใหสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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  ในระดับท่ี 2 ภาครัฐมีการสงเสริมใหผูประกอบการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยมีการใหขอมูลและ

กําหนดมาตรการจูงใจ เชน การใหผูประกอบการสามารถซื้อลิขสิทธ์ิซอฟทแวรไดในราคาท่ีต่ํากวาตลาด เปนตน 

  ในระดับท่ี 3 ภาครัฐมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน รูปแบบ Software as a Service (SaaS) ใหผูประกอบการ

ใชในการดําเนินธุรกิจ โดยระบบสามารถเช่ือมตอขอมูลกับระบบของภาครัฐได สงผลใหชวยลดระยะเวลาและความซับซอนในการติดตอ

ราชการ 

  จากผลการประเมินและวิเคราะหในเชิงลึกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภายใตโครงการยกระดับประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิง

ดิจิทัลดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีการพัฒนาการสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการเติบโต ภายใน

ระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี  

ขั้นตอนการคนหาขอมลูเพ่ือวางแผน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การสงเสริม SME แบบบูรณา

การเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการเติบโต 

 

• มีการบูรณาการขอมูลเพ่ือวางแผนและประกอบธุรกิจจากหนวยงานตางๆ มาไว ณ จุด
เดียว โดยแสดงขอมูลตามประสบการณของผูรับบริการ เชน คนหาขอมูลตาม วงจร
ธุรกิจ (Customer-Centric Portal) 

• สามารถแสดงขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการของ SME แตละกลุม (Personalized 
Information by Customer Segment) 

• มีระบบบริหารจัดการเพ่ือกํากับการสรางและแกไขขอมูลใหมีความเปนปจจุบัน 
(Content Management & Governance) 

• มีการจัดเก็บขอมูลของ SME เชน ขอมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได ชวงระยะในวงจร
ธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management) 

ตารางท่ี 39 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดาน SME ข้ันตอนการคนหาขอมลูเพ่ือวางแผน 

ขั้นตอนการขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจ 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การสงเสริม SME แบบบูรณา

การเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการเติบโต 

 

• มีชองทางออนไลน เชน live chat หรือ video call ให SME สามารถขอคําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญในเฉพาะดานได(E-Consulting)  

• มีการจัดเก็บขอมูลของ SME เชน ขอมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได ชวงระยะในวงจร
ธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management) 

ตารางท่ี 40 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดาน SME ข้ันตอนการขอคําแนะนําเก่ียวกับการทําธุรกิจ 
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ขั้นตอนการฝกอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะ 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การสงเสริม SME แบบ  

บูรณาการเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการเติบโต 

 

• มีระบบเพ่ือใหผูใหบริการจัดการอบรมสามารถนําหลักสูตรการอบรมและเน้ือหามา
เผยแพรออนไลน (E-Learning Content Management) 

• มีระบบเพ่ือให SME สามารถรับการอบรมออนไลนในรูปแบบตางๆ เชน text, audio, 
video (E-Learning System) 

• ระบบสามารถใหคาํแนะนําหลักสตูรการฝกอบรมตามความตองการรายบุคคล 
(Personalized Training Recommendations) 

• ระบบสามารถบันทึกประวัติการเขารับการอบรมและผลการฝกอบรมเพ่ือวางแผน
พัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง (Training Certification) 

• มีการจัดเก็บขอมูลของ SME เชน ขอมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได ชวงระยะในวงจร
ธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management) 

ตารางท่ี 41 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดาน SME ข้ันตอนการฝกอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะ 

ขั้นตอนการการประกอบธุรกิจ 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การสงเสริม SME แบบ

บูรณาการเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการ

เติบโต 

 

• มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในรปูแบบ Software as a Service (SaaS) ให SME ใชเพ่ือ
ประกอบธุรกิจ เชน ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารสินคาฯลฯ 

• มีการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ SME (SaaS) และระบบของหนวยงาน
ภาครัฐเพ่ือสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติ (Integration with Government 
Agency System) 

• มีการจัดเก็บขอมูลของ SME เชน ขอมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได ชวงระยะในวงจรธุรกิจ 
ฯลฯ (SME Profile Management) 

ตารางท่ี 42 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดาน SME ข้ันตอนการประกอบธุรกิจ 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉลี่ยอยูท่ี 72% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีด

ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ๒

โครงการดังตอไปน้ี      
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• ระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือสงเสริมศักยภาพ SME (SME Information Portal) ระบบศูนยรวมขอมูลและการใหบริการโดย

ใชระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ SME ประกอบไปดวย ขอมูลเพ่ือวางแผนและประกอบธุรกิจจาก

หนวยงานตางๆ ขอมูลหลักสูตรและการอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะ รวมถึงมี live chat หรือ video call ให ผูประกอบการ 

SME สามารถขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดานได 

• ระบบซอฟตแวรสนับสนุนการประกอบธุรกิจสําหรับ SME (Software as a Service for SME) พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในรูปแบบ Software as a Service ใหผูประกอบการใชเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เชน ฐานขอมูลการ

ประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารคลังสินคา โดยมีการเช่ือมโยงกับระบบของหนวยงาน

ภาครัฐเพ่ือสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติ 

• โครงการบมเพาะความสามารถเชิงดิจิทัลและสงเสริมผูประกอบการ SME อาทิ จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม

การพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันภาครัฐ เพ่ือใหเกิด App บริการภาครัฐ และนําผลงานท่ีมีความพรอมมาตอยอดเพ่ือใหเกิด

บริการภาครัฐจริง 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 102 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอม 

 
รูปท่ี 103 แผนการดําเนินการโครงการดานวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอม 
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ภาษีและรายได 
ปจจุบัน ภาครัฐมีรายไดจากการเก็บภาษีรวมท้ังสิ้นเปนจํานวน 2.8 ลานลานบาท โดยกวา 2.5 ลานลานบาท (~90%) ถูกจัดเก็บ

โดย 3 หนวยงานหลัก ไดแก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกาการ  โดยภาครัฐมีภารกิจดานภาษีท่ีทาทายเน่ืองจากตองรรักษา

สมดุลระหวางความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บรายไดโดยจําเปนจะตองอาศัยแรงขับเคลื่อนในการดําเนินงานจากหนวยงานจํานวนมาก ท้ัง

หนวยงานหลัก เชน กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกาการ และหนวยงานอ่ืนๆ เชน กรรมการขนสงทางบก หนวยงานทองถ่ิน 

และสวนราชการอ่ืนๆ และการอํานวยความสะดวกตอผูเสียภาษีท่ีมีจํานวนมากหลากหลายกลุม ทามกลางความคาดหวังท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
รูปท่ี 104 ความทาทายดานการใหบริการดานภาษี 

 ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรงเวลามากข้ึน ผาน 3 มาตรการหลัก ไดแก 

• การเพ่ิมจํานวนบุคคลท่ีอยูในระบบภาษี จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีจํานวนบุคคลในระบบภาษีต่ําเมื่อเทียบกับจํานวน

ประชากรท่ีมีงานทํา โดยจากประชากรท่ีมีงานทํา 39 ลานคน มี 9.8 ลานคนท่ียืนภาษี (~25% ของผูมีงานทํา) และเพียง 3.3 

ลานคน ท่ีจายภาษีตามลําดับ (~8% ของผูมีงานทํา)55

56 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจภาษี (Audit) จากการศึกษาของประเทศผูนําดานภาษี พบวาประมาณ 1-4% ของรายได

จากภาษีจะมาจากข้ันตอนการตรวจสอบ (Audit) ซึ่งสามารถคิดเปนมลูคาจํานวนเงินไดประมาณ 10,000 ลานบาทในบริบท

ของประเทศไทย 56

57 

                                                 

56 สถิติ กรมสรรพากร ป 2555 
57 สถิติ กรมสรรพากร ป 2555, ที่มา 1% ของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารวมกับภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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• การลดความผิดพลาดของกระบวนการยื่นภาษี โดยการทําใหข้ันตอนการยื่นและจายภาษีงายข้ึนเพ่ือลดคาใชจาย และเวลาใน

การดําเนินงานของภาครัฐ เชน ใชคําศัพทภาษีท่ีเขาใจงาย ลดความซับซอนของข้ันตอนการเสียภาษี  

 

รูปท่ี 105 มาตรการเพ่ือใหเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน ตรงเวลามากข้ึน 

ในขณะเดียวกันภาครัฐสามารถยกระดับการใหบริการเชิงภาษีใหสะดวกสบาย และ รวดเร็วยิ่งข้ึน ผาน 2 มาตรการหลัก ไดแก  

• เพ่ิมความเปนอัตโนมตัิของข้ันตอนการเก็บภาษี (Process Automation) โดยมีหลากหลายข้ันตอนตลอดท้ังกระบวนการเก็บ

ภาษีท่ีภาครัฐสามารถนําระบบมาชวยในการดําเนินการ อาทิ การกรอกแบบฟอรมสวนท่ีภาครัฐมีขอมูลอยูแลว (Pre-fill) เพ่ือ

ลดจํานวนข้ันตอนท่ีผูเสียภาษีตองดําเนินการ 

• เพ่ิมลักษณะเฉพาะบุคคล (Service Personalization) เน่ืองจากผูรับบริการแตละกลุมมีความตองการท่ีแตกตางกันไป ตั้งแต 

o มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย ท้ัง ชองทางกายภาพ ทางจดหมาย ทางโทรศัพท ผานเว็บไซตออนไลน ให

ผูรับบริการสามารถเลือกใชชองทางท่ีตนเองสะดวก 

o มีการใหขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูรับบริการแตละกลุม อาทิ ใหขอมูลข้ันตอนการยื่นภาษีแกผูท่ีพ่ึงเริ่มทํางาน 

หรือ ใหขอมูลวิธีและชองทางการลดหยอนภาษีตางๆ แกผูท่ีมีครอบครัว 
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รูปท่ี 106 มาตรการหลักเพ่ือใหเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน ตรงเวลามากข้ึน 

การนําเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานคือหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหภาครัฐไทยสามารถยกระดับการจัดเก็บภาษีและการ

ใหบริการไปพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บภาษีในประเทศตางๆ พบวาสามารถแบงระดับ

การพัฒนาไดเปน 3 ระดับหลักดังตอไปน้ี 

• ระดับท่ี 1 ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีโดยใชเอกสาร (Paper-based Tax System) โดยผูเสียภาษีจะตองกรอก

แบบฟอรม และยื่นเอกสารดวยตนเองท่ีหนวยงาน จากน้ันหนวยงานจะดําเนินการตรวจสอบภาษีจากเอกสารท่ีไดรับ 

• ระดับท่ี 2 ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Tax Channels) โดยผูเสียภาษี

สามารถกรอกแบบฟอรม และยื่นเอกสารผานชองทางอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการริเริ่มนําระบบไอทีมาใชในการตรวจสอบภาษี

เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจสอบ 

• ระดับท่ี 3 ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร (Integrated Tax System) ซึ่งมีระบบบูรณาการและ

วิเคราะหขอมูลขามหนวยงานเพ่ือ  

o ลงทะเบียนและคํานวณภาษีใหผูเสียภาษีโดยไมตองกรอกหรือยื่นขอมูลเอกสารท่ีภาครัฐมีอยูแลว 

o ระบุบุคคลท่ีควรอยูในระบบภาษีหรือท่ีควรตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
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รูปท่ี 107 ระดับการพัฒนาของการยกระดับงานบริการดานภาษีและรายได 

เทคโนโลยีจะชวยลดจํานวนข้ันตอนท่ีผูเสียภาษีตองดําเนินการผานการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน และนําไปสู

ประสบการณของผูเสียภาษีท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยสามารถแบงข้ันตอนการดําเนินงานดานภาษีและรายไดออกเปน 4 ข้ันตอนหลัก 

ตั้งแตการลงทะเบียนผูเสียภาษี การกรอกแบบฟอรมภาษี การชําระ/ขอคืนภาษี และการตรวจสอบภาษี 

 
รูปท่ี 108 ข้ันตอนหลักในการดําเนินงานดานภาษีและรายได 

 ในระดับท่ี 1 ผุเสียภาษีตองดําเนินงานหลายข้ันตอนดวยตนเองผานชองทางกายภาพ ตั้งแตการติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอ

ขอมูล การเดินทางไปลงทะเบียนผูเสียภาษี การกรอกขอมูลทุกอยางบนแบบฟอรมกระดาษ การเดินทางไปยื่นแบบฟอรมภาษี จนถึงการชําระ

และขอคืนภาษีดวยตนเองท่ีหนวยงาน ในขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐทําการตรวจสอบภาษีท้ังหมดผานแบบฟอรมกระดาษ 

  ในระดับท่ี 2 ผูเสียภาษีสามารถดําเนินงานทุกข้ันตอนผานชองทางเดียว ตั้งแตการขอขอมูล การลงทะเบียนผูเสียภาษี การกรอก

แบบฟอรมและสงเอกสารประกอบตางๆ จนถึงการชําระและขอคืนภาษีผานชองทางออนไลน นอกจากน้ันภาครัฐยังมีการนําระบบไอทีมาใช

เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจสอบภาษีอีกดวย 

  ในระดับท่ี 3 การนําระบบมาใชเพ่ิมความอัตโนมัติในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตระบบลงทะเบียนผูเสียภาษีอัตโนมัติ ระบบรวบรวมขอมูล

เพ่ือคํานวณภาษีท่ีตองจาย/ไดคืนอัตโนมัติ และระบบชําระ/คืนภาษีแบบอัตโนมัติ โดยผูเสียภาษีเพียงตองทําการยืนยันความถูกตองปริมาณ

ภาษีท่ีตองชําระหรือตองไดรับคืนเพียงข้ันตอนเดียว รวมถึงการนําระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือคนหาบุคคลท่ีควรอยูในระบบภาษี และระบุ

บุคคลท่ีควรถูกตรวจสอบภาษีซึ่งอางอิงขอมูลจากหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตามเกณฑดังน้ี 
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• คนหาบุคคลท่ีควรอยูในระบบภาษี เชน บุคคลท่ีมีสินทรัพยมากผิดปกติ หรือ บุคคลท่ีมีการทําธุรกรรมและพฤติกรรมการใช

จายท่ีนาสงสยั 

• ระบุบุคคลท่ีควรถูกตรวจสอบ โดยวิเคราะหจากบุคคลท่ีมีประวัติการเสยีภาษีท่ีไมดี หรือ บุคลท่ีมีการใหขอมูลไมตรงกับขอมลู

ท่ีไดจากหนวยงานอ่ืนๆ 

 

รูปท่ี 109 ระดับการพัฒนาของการยกระดับงานบริการดานภาษีและรายไดในแตละข้ันตอนการดําเนินการ 
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รูปท่ี 110 ระบบตรวจสอบภาษี แบบคนหาและระบุบุคคล 

จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลดาน
การบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทําแผน
แมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผูเสียภาษ ี
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 ระบบภาษีบูรณาการขาม
หนวยงานแบบครบวงจร 

• การบริการท่ีผูรับบริการสามารถสบืคนขอมูลดานภาษีดวยตนเองผานชองทางออนไลน
57

58 
• มีชองทางการลงทะเบียนออนไลน 
• การติดตอเจาหนาท่ีผานชองทางออนไลน 
• การลงทะเบียนเสียภาษีผานชองทางออนไลน ท่ีผูรับบริการสามารถดําเนินการดวย

ตนเอง 
• ระบบเลขทะเบียนภาษีหลัก (Single Tax ID) เพ่ือใหผูเสียภาษีสามารถทําธุรกรรมดาน

ภาษีทุกประเภท 
• ระบบการยืนยันตัวตน โดยผูเสียภาษี Login เขาระบบเพียงครั้งเดียว (Single Sign 

On) สําหรับทําธุรกรรมดานภาษีทุกประเภท 
• ระบบใหขอมูลดานภาษีท่ีปรับตามความตองการของผูรับบริการในแตละกลุม และ แต

ละชวงการดําเนินชีวิตของผูรับบริการ 
• ระบบท่ีคอยอัพเดทขอมูลและสถานะของผูเสียภาษีตลอดชวงชีวิต58

59 
• มีการใหขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการของแตละกลุมผูรับบริการ 

ตารางท่ี 43 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและรายได ในข้ันตอนการลงทะเบียนผูเสียภาษี 

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอรมภาษ ี
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบภาษีบูรณาการขาม
หนวยงานแบบครบวงจร 

• ระบบท่ีสามารถเติมขอมลูท่ีหนวยงานภาครัฐจัดเก็บไว (pre-fill)  โดยอัตโนมัต ิ
• ระบบท่ีสามารถคํานวณภาษีอัตโนมัติ ท่ีผูเสียภาษีตองชําระเพ่ิมหรือไดรับคืน 
• ระบบแจงเตือนผูเสียภาษีลวงหนาผานชองทางติดตออีเมล หรือ SMS สวนบุคคล  เชน 

การแจงเตือนวันกําหนดสงแบบฟอรมภาษี การแจงเตือนวันครบกําหนดวันชําระภาษี  
เปนตน 

ตารางท่ี 44 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและรายได ในข้ันตอนการกรอกแบบฟอรมภาษี 

  

                                                 

58 ชองทางออนไลน รวมถึง ชองทางเว็บไซต อีเมล และ ชองทางมือถือ 
59 การเปลี่ยนแปลงทางรายไดและ/หรือรายจายตลอดชวงชีวิต เชน เริ่มทํางาน แตงงาน มีบุตร พิการ เกษียณ ฯลฯ 
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ขั้นตอนการชําระ/ขอคืนภาษ ี
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบภาษีบูรณาการขาม

หนวยงานแบบครบวงจร 
• ระบบชําระและคืนภาษีอัตโนมัตผิานบัญชีธนาคารของผูเสียภาษี 

ตารางท่ี 45 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและรายได ในข้ันตอนการชําระ/ขอคืนภาษี 

ขั้นตอนการตรวจสอบภาษ ี
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 ระบบภาษีบูรณาการขาม

หนวยงานแบบครบวงจร 
• ระบบจัดเก็บขอมูลดานภาษีทุกชนิดในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส 

• ระบบตรวจสอบภาษีและเอกสารประกอบการยื่นภาษี ผานชองทางออนไลน 

• ระบบวิเคราะหขอมูล เพ่ือคนหาและระบุตัวบุคคลท่ีอยูนอกระบบภาษี เพ่ือขยายฐาน

ภาษี  (Taxpayer Discovery) 

• ระบบวิเคราะหขอมูล เพ่ือคนหาและระบุตัวบุคคลท่ีมีแนวโนม ควรถูกตรวจสอบดาน

ภาษี (Audit Selection) 

• ระบบประเมินและใหคะแนนความเสี่ยง59

60ของผูเสียภาษี (Risk Scoring) 

ตารางท่ี 46 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและรายได ในข้ันตอนการตรวจสอบภาษี  

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมนิของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานภาษีและ
รายไดโดยเฉลี่ยอยูท่ี 69% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีดความสามารถและพัฒนา
ไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการดังตอไปน้ี     

• ระบบจายภาษีอัตโนมัติ(Automatic Tax Filing) ระบบท่ีรวบรวมขอมูลตางๆ ของท้ังภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพ่ือ

นํามาเพ่ิมความเปนอัตโนมัติในกระบวนการจายภาษีและอํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษี โดยการกรอกขอมูลท่ีหนวยงาน

ภาครัฐมีอยูแลวใหโดยอัตโนมัติ (Auto-fill) การคํานวณภาษีและการชําระ/ขอคืนภาษีผานบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเมื่อไดรับ

อนุมัติ 

• ระบบวิเคราะหขอมูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก (Tax Analytics) ระบบบูรณาการและวิเคราะหขอมูลจากหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของตางๆ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บภาษีใหถูดตอง ครบถวน โดยการ

คนหาและระบุบุคคลท่ีควรอยูในระบบภาษี และการคัดเลือกบุคคลท่ีควรถูกตรวจสอบเปนพิเศษ อาทิ ผูท่ีมีการทําธุรกรรม

และพฤติกรรมการใชจายท่ีนาสงสัย 

  

  

                                                 

60 ความเสี่ยงในที่นี้ หมายถึง โอกาสในการเกิดขอผิดพลาดในกระบวนการย่ืนภาษีของผูเสียภาษีแตละราย เชน กรอกขอมูลผิด คํานวณภาษีผิด ย่ืนเอกสารประกอบผิด ฯลฯ ซึ่งอาจประเมินจาก
ประวัติการเสียภาษี หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่นาสงสัย เพ่ือเปนขอมูลใหหนวยงานทําการตรวจสอบภาษีของผูเสียภาษีรายนั้นๆ 
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โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 111 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานภาษีและรายได 

 
รูปท่ี 112 แผนการดําเนินการโครงการดานภาษีและรายได 

 

  



 
 

 
 

          143 

บทท่ี 9 ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับความมัน่คงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชนครอบคลุม 4 มาตรการ ไดแก ความปลอดภัย

สาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การปองกันภัยธรรมชาติ และ การจัดการในภาวะวิกฤต 

ความปลอดภัยสาธารณะ 
  วัตถุประสงคหลักของการดําเนินงานดานความปลอดภัยสาธารณะ คือการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ในประเทศ ซึ่งในปจจุบันมีเทคโนโลยีหลายประเภทท่ีสามารถนํามาสนับสนุนการทํางานของหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบดานความปลอดภัย

สาธารณะ ดังเชน  

• การเพ่ิมการเฝาระวัง (Surveillance) สามารถนํากลองวงจรปดมาติดตั้งใหครอบคลุมพ้ืนท่ีในวงกวาง เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการสังเกตการณและบันทึกภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  

• การเพ่ิมความคลองตัวของเจาหนาท่ี (Mobility) สามารถใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (mobile device) เชน smart phone 

หรือ tablet ชวยใหเจาหนาท่ีภาคสนามสามารถบันทึกและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ัง

ขอมูลภาพ เสียง และขอมูลอ่ืนๆ 

• การเพ่ิมการมีสวนรวมในการแกปญหา (Crowdsourcing) โดยการเพ่ิมชองทางใหประชาชนสามารถติดตอสื่อสารกับ

เจาหนาท่ีไดสะดวกยิ่งข้ึน และมีสวนรวมในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและแกปญหา 

• การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) สามารถนํามาชวยวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตอการเกิดเหตุ และชวยเจาหนาท่ี

วิเคราะหขอมูลในการสืบสวน จับกุมและดําเนินคดี  

 

รูปท่ี 113 เทคโนโลยีท่ีชวยสนับสนุนการทํางานของหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบดานความปลอดภัยสาธารณะ 

ในปจจุบันสามารถนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภาคสนาม และเปลี่ยนจาก

การแกไขสถานการณหลังเกิดเหตุมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากข้ึน โดยสามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับหลัก ดังน้ี 
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• ระดับท่ี 1 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะแบบด้ังเดิม (Traditional Public Safety) โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน

ขอมูลผานชองทางกายภาพ ชองทางโทรศัพท และปฏิบัติงานโดยใชเอกสารเปนหลัก  

• ระดับท่ี 2 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรับ โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนดานขอมูล (Responsive Public 

Safety) เปนการนําอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (mobile device) มาสนับสนุนการทางานของเจาหนาท่ีภาคสนาม เพ่ือเพ่ิม

ความคลองตัวและสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลไดรวดเร็วข้ึน รวมท้ังเพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชนผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส 

• ระดับท่ี 3 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใชเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Proactive Public Safety) 

มีศูนยบัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการทางานของเจาหนาท่ีภาคสนาม โดยนําเครื่องมือ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time รวมท้ังเพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือ

สงเสริมใหเกิดการปองกันในเชิงรุก  

 

รูปท่ี 114 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 

  

  ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะสามารถแบงข้ันตอนไดเปน 3 ข้ันตอน คือ การรับแจงเหตุ การสืบสวน และการจับกุมและ

ดําเนินคดี 

 
รูปท่ี 115 ข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 
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ในขั้นตอนของการรับแจงเหตุ เทคโนโลยีไมเพียงแคชวยเพ่ิมชองทางในการรับแจงเหตุ และสงขอมูลใหเจาหนาท่ีภาคสนามปฏิบัตกิาร แตยัง

สามารถชวยคาดการณความเสี่ยงและแจงใหเจาหนาท่ีรับทราบเพ่ือเฝาระวังสถานการณ ดังแสดงในรูปท่ี 116  

  ในระดับท่ี 1 ประชาชนสามารถทําการแจงเหตุ ไปยังเจาหนาท่ีตํารวจผานทางโทรศัพท หรือเดินทางไปยังสถานีตํารวจ  จากน้ัน

เจาหนาท่ีตํารวจภาคสนามจะไดรับแจงเหตุผานวิทยุสื่อสารเคลื่อนท่ี และเดินทางไปบริเวณจุดเกิดเหตุโดยไมมีขอมูลตั้งตน 

 ในระดับท่ี 2 มีการเพ่ิมชองทางการแจงเหตุ โดยประชาชนสามารถแจงเหตุผานชองทางอิเล็กทรอนิกส และเจาหนาท่ีตํารวจ

ภาคสนามมีอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Device) ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลเบ้ืองตน เชน พิกัดสถานท่ีเกิดเหตุ เวลาเกิดเหตุ ไดอยาง

รวดเร็ว 

 ในระดับท่ี 3 กอนเกิดเหตุรายเจาหนาท่ีตํารวจสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) เพ่ือทําการประเมินความ

เสี่ยงในการเกิดเหตุ และ ตรวจจับพฤติกรรมตองสงสัยกอนเกิดเหตุ และเมื่อเกิดเหตุราย ศูนยบัญชาการจะสามารถสงขอมูลใหเจาหนาท่ี

ตํารวจภาคสนามท่ีอยูใกลจุดเกิดเหตุ ผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี แบบ Real-Time 

 

รูปท่ี 116 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ในข้ันตอนการรับแจงเหต ุ

 ตอมาในขั้นตอนการสืบสวน เทคโนโลยีสามารถชวยเพ่ิมความรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาท่ี รวมท้ัง

เพ่ิมความมีสวนรวมของประชาชนในการชวยคลี่คลายคดี ดังแสดงในรูปท่ี 117 

  ในระดับท่ี 1 เจาหนาท่ีตํารวจภาคสนามเก็บหลักฐาน ณ จุดเกิดเหตุและบันทึกลงกระดาษ และเมื่อเดินทางกลับไปท่ีสถานีตํารวจ

เพ่ือตรวจสอบหลักฐานท่ีไดกับฐานขอมูล และเริ่มดําเนินการสืบสวน 

  ในระดับท่ี 2 เจาหนาท่ีทําการบันทึกหลักฐาน ถายรูป และตรวจสอบหลักฐานกับฐานขอมูลผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี ณ จุดเกิด

เหตุ และเริ่มดําเนินการสืบสวนไดทันที อีกท้ังยังมีชองทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหประชาชนสามารถแจงเบาะแสเพ่ิมเติม 

 ในระดับท่ี 3 มีการใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) เพ่ือชวยระบุตัวบุคคลท่ีเขาขายเปนผูตองสงสัย และชวย

จัดลําดับความสําคัญของคดีท่ีตองสืบสวน นอกจากการแจงเบาะแส ประชาชนยังสามารถมีสวนรวมในการชวยสืบสวนคดีผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส (Crowdsourcing) 
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รูปท่ี 117 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ในข้ันตอนการสืบสวน 

 ในขั้นตอนการจับกุมและดําเนินคดี เทคโนโลยีสามารถชวยเพ่ิมความแมนยําและเปนชองทางในการรวบรวมหลักฐานมัดตัวผูตอง

สงสัย จึงมีโอกาสสูงท่ีเจาหนาท่ีตํารวจจะสามารถเอาผิดและดําเนินคดีไดทันที รวมท้ังปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย ดังแสดงในรูปท่ี 118  

 โดยในระดับท่ี 1 หลังจากท่ีเจาหนาท่ีตํารวจภาคสนามเดินทางไปจับกุมผูตองสงสัยตามเบาะแส แลวเดินทางกลับไปท่ีสถานีตํารวจ

เพ่ือสอบสวนผูตองสงสัย หากมีหลักฐานไมเพียงพอท่ีจะเอาผิด เจาหนาท่ีตํารวจจําเปนตองทําการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม กอนท่ีจะ

ดําเนินคดี 

ในระดับท่ี 2 เจาหนาท่ีตํารวจสามารถเดินทางไปจับกุมผูตองสงสัย พรอมขอมูลท่ีเปนประโยชน เชน ท่ีอยู ทะเบียนรถ ซึ่งถูก

รวบรวมผาน mobile device หลังจากน้ันสามารถทําการสอบสวนผูตองสงสัยและบันทึกหลักฐานผาน mobile device และสามารถสง

หลักฐานดิจิทัลไปยังหนวยงานพิเศษพิสูจนหลักฐานทางดิจิทัล 

ในระดับท่ี 3 เจาหนาท่ีตํารวจสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) เพ่ือชวยวิเคราะหพฤติกรรมของผูตองสงสัย 

เพ่ือชวยในการวางแผนการจับกุม นอกจากน้ันเจาหนาท่ีตํารวจยังสามารถติดกลองดิจิทัล Body Camera เพ่ือสงภาพเหตุการณขณะเขา

จับกุมไปยังศูนยบัญชาการ แบบ real time และมีเครื่องมือใหเจาหนาท่ีสามารถพิสูจนหลักฐานดิจิทัลไดดวยตนเอง 
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รูปท่ี 118 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ในข้ันตอนการจับกุมและดาํเนินคด ี

 จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล  

ดานการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมลูเชิงลึก ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีด

ความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนการแจงเหตุ 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช
เคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก 

• ระบบบริการประชาชนเพ่ือแจงเหตุผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
• เจาหนาท่ีภาคสนามมีเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Device) สําหรับรับแจงเหตุ

และรับขอมูลเบ้ืองตน 
• ระบบท่ีมีการบูรณาการขอมูลเชิงรุกเพ่ือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ เชน การ

เช่ือมโยงขอมูลจากกลองวงจรปดของหนวยงานตางๆ กับขอมูลอาชญากรรม เปนตน 
(Surveillance and Crime Cases Data Integration) 

• ระบบวิเคราะหขอมลูเชิงลึกและภาพเคลื่อนไหว (Video) สําหรับการประเมินความเสีย่ง
การเกิดเหตุแตละพ้ืนท่ีในแตละชวงเวลา เพ่ือนําไปใชในการบริการจดัการการเฝาระวัง 
(Predictive Video Analytics)  

• ระบบและเครื่องมือสําหรับศูนยบัญชาการในการตดิตาม ควบคุมและบริหารจัดการเหต ุ
(Command Center) 

ตารางท่ี 47 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานความปลอดภัยสาธารณะ ข้ันตอนการแจงเหต ุ
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ขั้นตอนการสืบสวน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใชเคร่ืองมือ
วิเคราะหขอมูลเชิงลกึ 

• เจาหนาท่ีภาคสนามมีเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Device) เพ่ือใชบันทึก
หลักฐานและสามารถเขาถึงฐานขอมูลระหวางการสืบสวน 

• ระบบบริการประชาชนสําหรับแจงเบาะแสเก่ียวกับคดีหรือเหตุตางๆ ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 

• ระบบบูรณาการขอมูลเพ่ือชวยในการสืบสวน เชน ประวัติอาชญากร และ คดี
อาชญากรรม (Criminal Records and Crime Cases Data Integration) 

• ระบบวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพ่ือระบุผูตองสงสัย และจัดลาดับความสาคัญของคดีท่ี
สืบสวน (Suspect Identification and Case Prioritization enabled by Analytics) 

• ระบบบริการประชาชนเพ่ือใหมีสวนรวมในการสืบสวนคดีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
เชน แจงเบาะแสตางๆ เปนตน (Crowdsourcing) 

ตารางท่ี 48 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานความปลอดภัยสาธารณะ ข้ันตอนการสืบสวน 

 

ขั้นตอนการจับกุมและดําเนินคดี 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใชเคร่ืองมือ
วิเคราะหขอมูลเชิงลกึ 

• เจาหนาท่ีภาคสนามมีเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Device) ท่ีสามารถแสดง
ขอมูลสนับสนุนการเขาจับกุมผูตองสงสัย 

• ระบบบูรณาการขอมูลเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมผูตองสงสัย เชน ขอมูลการใชโทรศัพท 
ขอมูลการเดินทาง ขอมูลธุรกรรมการเงิน เปนตน (Suspect’s Behavior Data 
Integration) 

• ระบบวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูตองสงสัยเพ่ือเปนขอมูลในการสนับสนุนการเขา
จับกุมผูตองสงสัย (Pattern of Life Analytics) 

• เครื่องมือท่ีชวยเจาหนาท่ีพิสูจนหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือประกอบการดาเนินคดี 
(Digital Evidence Forensic) 

ตารางท่ี 49 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานความปลอดภัยสาธารณะ ข้ันตอนการจับกุมและดําเนินคด ี

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวาปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานความ

ปลอดภัยสาธารณะโดยเฉลี่ยอยูท่ี 77% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีด

ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 

โครงการดังตอไปน้ี      

• การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก (Safe City) การบูรณาการขอมูลจากกลองวงจรปดท้ังหมด และใชระบบ 

video analytics เพ่ือตรวจสอบ ประเมิน และแจงเตือนความเสี่ยงของการเกิดเหตุในแตละพ้ืนท่ีและชวงเวลา เพ่ือใหสามารถ

จัดสรรการเฝาระวังในเชิงรุก เชน แจงเตือนเมื่อมีวัตถุแปลกปลอมถูกท้ิงไวในท่ีสาธารณะเปนเวลานาน หรือ มีผูบุกรุกใน

บริเวณตองหาม 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีผานการใชเคร่ืองมือและระบบดิจิทัล (Digital Police) การนําเครื่องมือเชิง

ดิจิทัลและระบบวิเคราะหขอมูลเชิงลึกมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาท่ีภาคสนามตลอดท้ังกระบวนการ 
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ครอบคุลมการรับเรื่อง การสืบสวน การจับกุมและการดําเนินคดีผูตองสงสัย เชน พัฒนาระบบรับแจงเหตุ เครื่องมือเก็บ

หลักฐานอิเล็กทรอนิกส ระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือระบุผูตองสงสัย 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 119 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานความปลอดภัยสาธารณะ 

 
รูปท่ี 120 แผนการดําเนินการโครงการดานความปลอดภัยสาธารณะ 
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การบริหารจัดการชายแดน 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทัิลสามารถนํามาสนับสนุนการทํางานดานความมั่นคง ซึ่งมีการบริหารจัดการชายแดนเปนหน่ึงในหัวขอ

หลักท่ีสําคัญ โดยวัตถุประสงคหลักของการดําเนินงานดานการบริหารจัดการชายแดน คือการปองกันและแกไขปญหาการคุกคามจาก

ภายนอก 

 เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการชายแดนในปจจุบันจะสังเกตเห็นไดวามีความซับซอนเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยเปน

ศูนยกลางในหลายๆ ดาน เชน เปนศูนยกลางดานการทํางาน ซึ่งประเทศไทยมีแรงงานตางดาวมากถึง 1.3 ลานคน60

61 โดยประมาณ เปนศูนย

การดานการคา การลงทุนจากตางประเทศ โดยมีเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกวา 120 ลานบาท61

62 ประเทศไทยยังเปนศูนยกลางดาน

การแพทย ซึ่งมีชาวตางชาติเดินทางมารับการรักษาท่ีประเทศไทยกวา 2 ลานคน ตอป6263 อีกท้ังยังเปนศูนยกลางดานการทองเท่ียว สงผลใหมี

นักทองเท่ียวชาวตางชาติกวา 25 ลานคน63

64 เดินทางเขามาในประเทศ เปนตน  

  นอกจากตองรองรับบุคคลและสินคาท่ีเขา-ออกประเทศ ท่ีหลากหลายและมีจุดมุงหมายแตกตางกันน้ัน ประเทศไทยยังมีหลาย

ชองทางในการเขา-ออกประเทศ ท้ังทางอากาศ ทางบก และทางนํ้า/ทะเล และชายฝง สงผลใหยากตองการบริหารจัดการ ซึ่งความซับซอน

ท้ังหลายน้ี ยังมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนจากแรงกระตุนตางๆ เชน การเช่ือมโยงในอาเซียน และนโยบายสงเสริมการทองเท่ียว เปนตน 

 

รูปท่ี 121 ความซับซอนในการบรหิารจัดการชายแดนของประเทศไทย 

 จากสาเหตุหลักดังกลาวทําใหการบริหารจัดการชายแดนของไทย มีความทาทายท่ีจะตองทําการรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัย

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน (รูปท่ี 122) ดังเชน ผูอพยพและหนีภัย แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานตางดาว การกอการ

รายและอาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย การคายาเสพยติด การคาอาวุธ เปนตน และในขณะเดียวกันก็มีความจําเปนตองคํานึงถึงความ

                                                 

61 จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร ธันวาคม  ป 2557 สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
62 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 2557 ธนาคารแหงประเทศไทย 
63 Daily News ‘ไทย’จะเปน.. ศูนยกลางการแพทย’   
64 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ ม.ค.–ธ.ค. 57 กระทรวงการทองเที่ยว 
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สะดวกสบายของผูเดินทาง เพ่ือสรางโอกาสและรายไดใหแกประเทศชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตอไป เชน เพ่ือสรางประสบการณการทองเท่ียวท่ีดี เพ่ือสรางแรงกระตุนการคาระหวางประเทศ และสรางแรงกระตุนการลงทุน เปนตน 

 

รูปท่ี 122 ความทาทายในการบรหิารจัดการชายแดนของประเทศไทย64

65 

ในปจจุบันสามารถนําเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการชายแดน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

รักษาความปลอดภัย และชวยอํานวยความสะดวกแกผูเดินทาง โดยสามารถแบงการพัฒนาไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนและพิสูจนตัวตนผานเอกสาร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง (Paper 

Based Border Management) 

• ระดับท่ี 2 การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสําหรับพลเมือง 

(Advance Passenger Information & Automated Border Management for Citizen) โดยไดรับขอมูลผูโดยสาร

และยานพาหนะกอนเดินทางถึงท่ีหมาย เพ่ือตรวจสอบขอมูลและประเมินความเสี่ยงลวงหนา โดยพลเมืองหรือผูถือสัญชาติ

ของประเทศสามารถพิสูจนตัวตนเพ่ือรับการอนุมัติการเดินทางขามแดนผานชองทางอัตโนมัติ และผูโดยสารชาวตางชาติ

สามารถพิสูจนตัวตนและยื่นเอกสารท่ีเคานเตอรตรวจคนเขาเมือง  

• ระดับท่ี 3 การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสาหรับพลเมืองและ

ผูโดยสารตางชาติท่ีผานเกณฑ (Integrated & Automated Border Management) โดยไดรับขอมูลผูโดยสารตั้งแตทํา

การออกตั๋วโดยสาร หรือลงทะเบียนเดินทางผานแดนดวยยานพาหนะ ทําใหเพ่ิมระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลและประเมนิ

ความเสี่ยงลวงหนานานข้ึน รวมท้ังขยายผลใหผูโดยสารชาวตางชาติท่ีผานเกณฑสามารถพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ 

และชาวตางชาติอ่ืนๆ สามารถพิสูจนตัวตนและยื่นเอกสารท่ีเคานเตอรตรวจคนเขาเมือง ในขณะท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง

มีอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล  

                                                 

65 Exports of goods and services (% of GDP) in Thailand in 2013 |Trading Economics Database Foreign direct investment; net inflows (% of GDP) in Thailand 2013, 
Trading Economics Database 
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รูปท่ี 123 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยในการบริหารจัดการชายแดน 

เทคโนโลยีสามารถชวยเพ่ิมศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดน เพ่ิมความสะดวกสบายในการพิสูจนตัวตนผาน

ชองทางอัตโนมัติ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง โดยสามารถแบงการทํางานของการบริหารจัดการ

ชายแดนไดเปน 2 การทํางานหลัก คือ การประเมินความเสี่ยงผูเดินทาง และการพิสูจนตัวตนเพ่ือรับการอนุมัติการเดินทางขามแดน 

 
รูปท่ี 124 ข้ันตอนการทํางานหลักของการบริหารจดัการชายแดน 

 โดยในระดับท่ี 1 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการคัดกรองบุคคลเขาประเทศจะเกิดข้ึน ณ ดานตรวจคนเขาเมือง เมื่อ

ผูโดยสารเดินทางถึงจุดตรวจท่ีประเทศปลายทาง โดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะทําการพิจารณาเอกสารการเดินทางตางๆ เชน หนังสือ

เดินทาง วีซา และเอกสารตรวจคนเขาเมือง เปนตน ซึ่งผูโดยสารทุกประเภทจะผานข้ันตอนและวิธีการคัดกรองในรปูแบบเดียวกัน ดังน้ันใน

ระดับการพัฒนาน้ีถามีจํานวนผูโดยสารหนาแนน อาจจะสงผลทําใหการตรวจสอบคนเขาเมืองทําไดไมท่ัวถึง เน่ืองจากใชเวลานานในการ

พิจารณา 

  ในระดับท่ี 2 เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประเมินความเสี่ยงลวงหนากอนท่ีผูโดยสารจะเดินทางมาถึง เน่ืองจากไดรับขอมูล

ผูโดยสารลวงหนากอนท่ีผูโดยสารจะออกเดินทาง ทําใหมีระยะเวลาในตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลตางๆ ภายในประเทศ สามารถทําการ

ประเมินความเสี่ยง และพิจารณาอนุมัติการเดินทางเขาออกประเทศลวงหนา ดังน้ันเมื่อผูโดยสารเดินทางมาถึง ณ จุดตรวจจะไดรับทราบถึง

ผลการอนุมัติทันทีหลังจากผานการยืนยันตัวตน ทําใหเจาหนาท่ีสามารถจัดลําดับความสําคัญการคัดกรองบุคคล และลดระยะเวลาพิจารณา  
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  นอกจากน้ันในข้ันการพิสูจนตัวตนเพ่ือรับการอนุมัติการเดินทางขามแดน สามารถใชลักษณะทางชีวภาพมาชวยในการยืนยันตัว

บุคคล สําหรับพลเมืองของประเทศโดยผานชองทางอัตโนมัติ จึงทําใหสามารถลดระยะเวลา และเพ่ิมความถูกตองในการคัดกรองบุคคลเขา

ประเทศได     

 ในระดับท่ี 3 เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะมีระยะเวลาประเมินความเสี่ยงลวงหนานานข้ึน ตั้งแตผูโดยสารทําการออกตั๋วโดยสาร 

หรือลงทะเบียนยานพาหนะขามผานแดน จึงสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีซับซอนไดอยางถูกตองครบถวนมากข้ึน ท้ังตรวจสอบกับฐานขอมูล

ภายในและภายนอกประเทศ จึงสงผลใหการบริหารจัดการชายแดนปลอดภัยมากข้ึน  

 ในขณะท่ีข้ันตอนการพิสูจนตัวตนเพ่ือรับการอนุมัติการเดินทางขามแดน มีการขยายผลใหท้ังพลเมืองและผูโดยสารชาวตางชาติท่ี

ผานเกณฑสามารถทําการพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติได และชาวตางชาติอ่ืนๆ สามารถพิสูจนตัวตน ณ จุดตรวจ โดยการยื่นเอกสาร 

ในขณะท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองมีอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานไดดียิ่งข้ึน 

 

รูปท่ี 125 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยในการบริหารจัดการชายแดน สาํหรับข้ันตอนการประเมินความเสีย่ง และพิสจูน
ตัวตน 

 จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลดานการ

ประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสาหรับพลเมือง และผูโดยสารตางชาติท่ีผานเกณฑ 

ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีจะนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังตอไปน้ี 
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การประเมินความเสี่ยงผูเดินทาง 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การประเมินความเสี่ยง
ผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจน
ตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสาหรับ
พลเมืองและผูโดยสารตางชาติท่ีผาน
เกณฑ 

• ระบบตรวจสอบขอมลูผูโดยสารเพ่ือประเมินความเสี่ยงลวงหนา 
• การบูรณาการขอมูลผูโดยสารระหวางระบบตรวจคนเขาเมืองกับระบบของสายการบิน

ตางๆ โดยมีการสงขอมูลระหวางระบบแบบ Real time ยกตัวอยางขอมูลท่ีสง เชน ช่ือ 
นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง เปนตน  

• การบูรณาการขอมูลแบบ Real time ระหวางขอมูลผูโดยสาร และขอมูลยานพาหนะ 
เมื่อมีการลงทะเบียนเดินทางขามแดนดวยยานพาหนะ  

• การบูรณาการฐานขอมูลท่ีสําคัญภายในประเทศระหวางขอมูลบุคคล และขอมูล
อาชญากร เชน ทะเบียนราษฏร ขอมูลหมายจับ บัญชีเฝาระวัง คําสั่งศาล เปนตน  

• การบูรณาการขอมูลอาชญากรกับฐานขอมูลจากตางประเทศ เชนขอมูลตํารวจสากล 
เพ่ือนํามาใชในการประเมินความเสี่ยง 

ตารางท่ี 50 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการบริหารจัดการชายแดน ในการประเมินความเสี่ยงผูเดินทาง 

การพิสูจนตัวตนเพ่ือรับการอนุมติัการเดินทางขามแดน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 3 การประเมินความเสี่ยง
ผูโดยสารขามแดนลวงหนา และพิสูจน
ตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสาหรับ
พลเมืองและผูโดยสารตางชาติท่ีผาน
เกณฑ 

• ระบบอิเล็กทรอนิกสกลางสําหรับใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองบันทึกขอมูลผูเดินทาง
ขามแดน เชน ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลลักษณะทางชีวภาพ และขอมูลเก่ียวกับการ
เดินทาง เปนตน   

• ระบบลงทะเบียนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกชาวตางชาติท่ีเดินทางเขาออกประเทศ
เปนประจํา เชน นักศึกษาชาวตางชาติ และผู ถือใบอนุญาตทํางาน (Registered 
Traveler Program) เปนตน  

• การบริการตรวจสอบและพิสูจนตัวตนดวยลักษณะทางชีวภาพ ผานชองทางอัตโนมัติ 
(Automated Gate) เชน ลายน้ิวมือ ใบหนา มานตา เพ่ืออนุมัติการเดินทางขามแดน
สําหรับชาวตางชาติท่ีมีการลงทะเบียนไวลวงหนา  

• อุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมืองสําหรับตรวจสอบขอมูลและพิสูจนตัวตนผูเดินทางขามแดน 

ตารางท่ี 51 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการบริหารจัดการชายแดน ในการพิสูจนตัวตนเพ่ือรับการอนุมัติการขามแดน 
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 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ

บริหารจัดการชายแดนโดยเฉลี่ยอยูท่ี 68% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีด

ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 

โครงการดังตอไปน้ี     

• ระบบประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนา (Advance Passenger Processing) ระบบตรวจสอบผูโดยสาร

ลวงหนาเพ่ือเพ่ิมระดับการควบคุมความปลอดภัยของประเทศ โดยระบบจะชวยใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสามารถ

ตรวจสอบผูโดยสารทุกรายท่ีกําลังจะเดินทางเขาสูประเทศไทย ณ เคานเตอรเช็คอินของสายการบินในประเทศตนทาง ซึ่ง

เจาหนาท่ีสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการอนุญาตใหเขาประเทศกอนท่ีผูโดยสารจะออกเดินทาง 

• ขยายการใชงานชองทางอัตโนมัติดวยระบบพิสูจนตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion) ขยายการใชงาน

ชองทางอัตโนมัติสําหรับพิสูจนตัวตนดวยลักษณะทางชีวภาพในการตรวจคนเขาเมืองใหครอบคลุมทุกชองทางการเดินทาง 

ไดแกทางอากาศ ทางพ้ืนดิน และทางนํ้า สําหรับท้ังพลเมืองและชาวตางชาติท่ีเดินทางเขาออกประเทศเปนประจําท่ีไดทําการ

ลงทะเบียนลวงหนาไว เชน นักศีกษาตางชาติ และผูถือใบอนุญาตทํางาน 

 โดยมีหนวยงานผูรบัผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

รูปท่ี 126 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานความปลอดภัยสาธารณะ 

 
รูปท่ี 127 แผนการดําเนินการโครงการดานความปลอดภัยสาธารณะ  
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การปองกันภัยธรรมชาติ 
การปองกันภัยธรรมชาติ และการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติในปจจุบันยังมีความซับซอนสูง ท้ังในดานชนิดภัยพิบัติ 

ประเภทขอมูล หนวยงานท่ีเก่ียวของ ชองทางการสื่อสาร ตลอดจนถึงผูประสบภัย ซึ่งลวนแตมีปริมาณมากท่ีภาครัฐตองทําการแบกรับ สงผล

ใหภาครัฐตองมีมาตรการท่ีเปนมาตรฐานสากลในการปองกันภัยธรรมชาติ โดยมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติในทุกๆป มีการ

นําขอมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ มาสนับสนุนการดําเนินงาน นอกจากน้ีโครงสรางในการดําเนินงานของภาครัฐยังมีการมอบอํานาจ

และกําหนดบทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบตามความชํานาญใหแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับสื่อมวลชนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนลวน

ตางมีหนาท่ีสําคัญในการติดตอประชาชนในประเทศจํานวน 67 ลานคน เพ่ือใหเตรียมความพรอมรับมือกับภัยตางๆท่ีจะเกิดข้ึน ถึงแมวาใน

ปจจุบันภาครัฐจะมีมาตรการรองรับดังกลาวแลวก็ตาม แตการปองกันภัยธรรมชาติยังมีความซับซอนท่ีเกิดจากสภาวะสิ่งแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหภาครัฐหลายฝายจําเปนตองหันมาใหความสําคัญกับการรับมือภัยตางๆ มากยิ่งข้ึน 

 

รูปท่ี 128 ความซับซอนของมาตรการจัดการภัยธรรมชาติของประเทศไทย 

เทคโนโลยีสามารถถูกนํามาใชเพ่ือตอบโจทยความทาทาย และลดผลกระทบของภัยธรรมชาติตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย

สามารถแบงระดับการพัฒนาของการปองกันภัยธรรมชาติออกไดเปน 3 ระดับหลัก ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 การปองกันภัยธรรมชาติจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต (Natural Disaster Management Based on Past 

Incident) เปนการใชประสบการณและขอมูลจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอดีต ทําใหสามารถปองกันไดเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเคย

ประสบภัยมาแลว 

• ระดับท่ี 2 การปองกันภัยธรรมชาติผานการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน (Natural Disaster Management Driven By 

Basic Information)  โดยนําระบบวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนมาใชคาดการณภัยธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ัวประเทศ 

แมกระท่ังในพ้ืนท่ีท่ีไมเคยประสบภัยมากอน ทําใหสามารถปองกันและลดผลกระทบไดท่ัวถึงมากข้ึน 
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• ระดับท่ี 3 การปองกันภัยธรรมชาติผานการใชระบบจําลองเหตุการณในสถานการณตางๆ (Natural Disaster 

Management Driven by Scenario-Based Simulations) โ ดย ใช ร ะบบจํ าลองสถานการณ  (Scenario-Based 

Simulation) ผานการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท่ีสามารถระบุชนิดของภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน พ้ืนท่ีเกิดเหตุ และ

สาเหตุของการเกิดลวงหนาได ทําใหสามารถกําหนดวิธีปองกันท่ีเหมาะสมและเกิดผลกระทบนอยท่ีสุดสําหรับแตละบุคคลใน

แตละพ้ืนท่ี 

 
รูปท่ี 129 ระดับการพัฒนาของการปองกันภัยธรรมชาติ  

ในระดับท่ี 1 การคาดการณของสถานการณภัยพิบัติยังเปนการคาดการณเชิงพ้ืนท่ี โดยการนําเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาเปน

องคประกอบหลักในการวิเคราะห แตยังไมมีการนําปญหาภัยใหมๆ มาประกอบการพิจารณา นอกจากน้ียังไมมีการวางแผนรับมือกับภัยใหมๆ  

ท่ีคํานึงถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม เน่ืองจากในระดับน้ีเปนการคาดการณแบบเชิงพ้ืนท่ี อีกท้ังยังมี

ความรูท่ีจํากัด สงผลใหไมมีการปองกันท่ีครบถวน มีการกระจายความรูผานสื่อสาธารณะท่ียากตอการเขาถึง และมีวิธีการรับมือท่ีเปนแบบ

ดั้งเดิมท่ีเคยปฎิบัติมาในอดีต  

ในระดับท่ี 2 ระบบสามารถคาดการณภัยธรรมชาติลวงหนาโดยอาศัยขอมูลภัยพิบัติเบ้ืองตน ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะหขอมูล

พ้ืนฐานได โดยขอมูลเบ้ืองตนดังกลาวน้ีสามารถถูกนําไปใชในการวิเคราะหเหตุลวงหนาตามพ้ืนท่ีและตามชนิดภัยพิบัติซึ่งไมสามารถกระทําได

ในอดีต  

ในดานการเตรียมความพรอม เน่ืองจากมีความเขาใจถึงลักษณะภัยพิบัติมากข้ึน และมีมาตรฐานในการรับมือกับภัยพิบัติ ทําใหเมื่อ

ทราบถึงภัยท่ีจะคุกคาม ภาครัฐก็สามารถท่ีจะใหขอมูลกับประชาชนไดโดยผานรูปแบบและชองทางท่ีหลากหลายข้ึนดวยเทคโนโลยีตางๆ เชน 

การสื่อสารผานสื่อตางๆ อีเมล หรือหนังสือพิมพออนไลน เปนตน นอกเหนือจากน้ีภาครัฐยังมีการเตรียมการเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติระดับราย

ชนิดอีกดวย 
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ในระดับท่ี 3 ระบบสามารถจําลองเหตุการณในสถานการณตางๆ โดยพิจารณาขอมูลการปองกันภัยธรรมชาติและคุณสมบัติตางๆ  

เชน ภูมิประเทศ ความหนาแนนของประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะของภัยพิบัติ เปนตน เพ่ือนํามาวิเคราะห โดยสามารถระบุถึงรายละเอียดของ

เหตุการณ และประเมินความเสียหายตางๆ พรอมท้ังประเมินจุดเสี่ยงโดยประมาณการในสภาพแวดลอมท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ 

นอกจากน้ันระบบยังสามารถนําขอมูลจากการประเมินไปแจงเตือนกลุมคนท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบเพ่ือเตรียมความพรอมผานชองทาง

สวนตัวตางๆ เชน โทรศัพทสวนตัวหรืออีเมลสวนตัว เปนตน ทําใหภาครัฐสามารถเตรียมพรอมท่ีจะรับมือกับสถานการณตามสัดสวนท่ีมี

แนวโนมจะเกิดเหตุได ประโยชนอีกประการของระบบจําลองสถานการณคือการความสะดวกอํานวยใหภาครัฐสามารถวางแผนไดใหครบทุก

ชวงของภัยพิบัติและใชมาตรการตามทุกเหตุท่ีเปนไปได  

 
รูปท่ี 130 การปองกันภัยธรรมชาติในแตละระดับข้ันตอนและในแตละระดับการพัฒนา 

จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ

ปองกันภัยธรรมชาติใหเปนแบบผานการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลา 3 ป ซึ่งในแตละดานของการปองกันภัยธรรมชาติ สามารถ

แสดงขีดความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีสําคัญตามระดับการพัฒนาดานการปองกันภัยธรรมชาติไดดังตารางตอไปน้ี 
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ดานการปองกันและการลดผลกระทบ  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 การปองกันภัย
ธรรมชาติผานการวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน 

• ระบบจัดเก็บขอมูลสภาพแวดลอมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน ขอมูลระดับนํ้า  ขอมูลสภาพ
อากาศ หรือขอมูลการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน สําหรับเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห (Electronic Data) 

• ระบบวิเคราะหขอมลูเพ่ือคาดการณภัยธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชนแบบครบวงจรเปนรายบุคคล  เชน ขอมูลครัวเรือน ท่ีอยูอาศัย 

รายได เปนตน เพ่ือภาครัฐสามารถใหความชวยเหลือ 
• ระบบใหขอมูลแกประชาชนผานชองทางสื่อสารสวนบุคคล เชน สงขอความ SMS เพ่ือภาครัฐ

สามารถสงขอมูลแจงขาวสารเตือนประชาชนเชิงรุก 
ตารางท่ี 52 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปองกันภัยธรรมชาต ิดานการปองกันและลดผลกระทบ 

ดานการเตรียมพรอมรับภัย  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 2 การปองกันภัย
ธรรมชาติผานการวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน 

• ระบบใหขอมูลเพ่ือเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือภัยธรรมชาติผานชองทางออนไลน  (Online 
Information Broadcast) 

• ระบบวางแผนเพ่ือจัดการภัยพิบัติ เชน การวางแผนสํารอง   การวางแผนจัดฝกอบรม เพ่ือเตรียม
รับมือภัยพิบัติ 

• ระบบใหขอมูลแกประชาชนผานชองทางสื่อสารสวนบุคคล เชน สงขอความ SMS เพ่ือให
ประชาชนเตรียมความพรอมรับมือภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน 

• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชนแบบครบวงจรเปนรายบุคคล  เชน ขอมูลครัวเรือน ท่ีอยูอาศัย 
รายได เปนตน เพ่ือภาครัฐสามารถใหความชวยเหลือ 

• ระบบใหขอมูลแกประชาชนผานชองทางสื่อสารสวนบุคคล เชน สงขอความ SMS เพ่ือภาครัฐ
สามารถสงขอมูลแจงขาวสารเตือนประชาชนเชิงรุก 

ตารางท่ี 53 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปองกันภัยธรรมชาต ิดานการเตรยีมพรอมรบัภัย 

ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ

ปองกันภัยธรรมชาติโดยเฉลี่ยอยูท่ี 85% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีด

ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล

ดังตอไปน้ี    
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• บูรณาการขอมูล เพ่ือติดตามและบริหารจัดการภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Data Integration) ระบบบูรณาการ

และเช่ือมโยงขอมูลขามหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในเชิงสภาพแวดลอมและเชิงประชากร เชน จํานวนผูอยูอาศัยรายพ้ืนท่ี ขอมูล

ภูมิศาสตร ขอมูลนํ้า หรือขอมูลดิบจากเซ็นเซอรตางๆ เพ่ือใชในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยตองมีมาตรฐานใน

การจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปเช่ือมโยงและใชไดจริงโดยมีหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและแผนการดําเนิน

โครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 131 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานการปองกันภัยธรรมชาต ิ

 
รูปท่ี 132 แผนการดําเนินการโครงการดานการปองกันภัยธรรมชาต ิ 
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การจัดการในภาวะวิกฤต 
การจัดการในภาวะวิกฤตเปนการแกปญหาหลายมิติหลังจากท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึน ซึ่งสาเหตุหน่ึงของปญหามาจากการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน การบริหารชายแดน ความปลอดภัยสาธารณะ และภัยธรรมชาติ การท่ี

ภาครัฐไมสามารถปองกันและหลีกเลี่ยงสถานการณไดตั้งแตตนจึงนํามาสูภาวะวิกฤติ ภาครัฐจึงตองมีมาตรการรองรับในการเผชิญเหตุการณ 

และมาตรการบรรเทาทุกขเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยจากภาวะคับขันซึ่งข้ึนอยูกับเวลา และความเช่ียวชาญของทีมงานกอบกู ทายท่ีสุดแลว

ภาครัฐตองทําการฟนฟูประชาชนและประเทศใหกลับมามีสภาพท่ีแข็งแกรงกวาเดิม  

 

รูปท่ี 133 กระบวนการการจดัการในภาวะวิกฤต 

สําหรับดานการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หนวยงานภาครัฐสามารถนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงานบริหารจัดการ โดย

สามารถแบงระดับการพัฒนาออกไดเปน 3 ระดับหลัก ดังน้ี 

• ระดับท่ี 1 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตแบบด้ังเดิม (Conventional Crisis Management Practices) โดยการแจง

เตือนผานสื่อสาธารณะในวงกวางและการคนหาผูประสบภัยตามพ้ืนท่ีโดยไมมีแนวทางการคนหาท่ีชัดเจน การบรรเทาทุกข 

(Relief) เฉพาะเมื่อมีผูประสบภัยมาลงทะเบียนรองเรียน จนถึงการฟนฟู (Recovery) เพียงเพ่ือใหไดกลับมาสูสภาพปกติ

กอนท่ีจะเกิดภาวะวิกฤต 

• ระดับท่ี 2 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตดวยขอมูลพ้ืนฐาน (Information Led Crisis Management Practices) มี

การใชขอมูลพ้ืนฐานในการประกอบการตัดสินใจในแตละข้ันตอนเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตั้งแตการแจงเตือนผานหลาย

ชองทางและการคนหาผูประสบภัยตามขอมูลผูอยูอาศัยรายพ้ืนท่ี การคาดการณจํานวนผูประสบภัยเบ้ืองตนเพ่ือเตรียมความ

ชวยเหลือไดรวดเร็วยิ่งข้ึน จนถึงการเก็บขอมูลและประเมินความเสียหายเบ้ืองตนเพ่ือใหมีแนวทางการฟนฟูท่ีเหมาะสม 

• ระดับท่ี 3 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผานการบูรณาการแบบครบวงจร (Integrated Crisis Management 

Practices) เปนการบูรณาการขามหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแตการแจงเตือนผูอยูในพ้ืนท่ีประสบภัยผาน

ชองทางสวนตัว และการนําเทคโนโลยีมาใชในการชวยหาผูประสบภัยอยางแมนยํา จนถึงการบูรณาการขอมูลผูประสบภัย

เพ่ือใหสามารถคํานวณชนิดและปริมาณการชวยเหลือไดตรงกับความตองการ และการเก็บขอมูลผลกระทบตางๆ เพ่ือนํามา

ฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
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รูปท่ี 134 ระดับการพัฒนาของระบบการบริการจัดการในภาวะวิกฤต 

ในระดับท่ี 1 เน่ืองดวยการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ เปนแบบแยกปฏิบัติการตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยไมมี

การเช่ือมโยงความรวมมือหรือไมมีการบริหารจัดการจากจุดเดียว ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการบริหารเวลา 

และทรัพยากรในการใหความชวยเหลือ นอกจากน้ีการแจงเตือนประชาชนยังเปนวิธีการแบบดั้งเดิมโดยใชระบบแจงเตือนผานสื่อสารมวลชน 

เชน โทรทัศน และ วิทยุ เปนตน ในระยะน้ีภาครัฐตองระดมกําลังเพ่ือกอบกูผูสูญหาย อีกท้ังการดําเนินงานของภาครัฐยังถูกจํากัดตามพ้ืนท่ีท่ี

ไดรับผลกระทบซึ่งอาจสงผลทําใหมองขามพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีภาครัฐไมไดรับขอมูล ถึงแมกระน้ัน ผูประสบภัยและผูท่ีไดรับความชวยเหลือจําเปนตอง

เดินทางไปลงทะเบียนเพ่ือขอความชวยเหลือดวยตนเอง สงผลใหภาครัฐใหความชวยเหลือไดเฉพาะบุคคลท่ีภาครัฐรับรูถึงตัวตนเทาน้ัน ดวย

ขอมูลท่ีมีจํากัดรวมถึงบุคคลากรและวิธีการดําเนินงานของภาครัฐ จึงทําใหสามารถฟนฟูสิ่งตางๆ ใหกลับมาเปนสภาพเดิมไดเทาน้ัน แตไม

สามารถพัฒนาใหไดดีกวาเดิม  

ในระดับท่ี 2 หนวยงานรัฐบาลทํางานใตศูนยบังคับบัญชาการซึ่งมีการกําหนดระดับการทํางาน และระดับความรับผิดชอบใหแตละ

หนวยงาน จึงทําใหความรับผิดชอบ หนาท่ี และขอบเขตการทํางานระหวางหนวยงานมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามผูท่ีมีอํานาจใน

การตัดสินใจตองประจําการอยูท่ีศูนยเพ่ือสั่งการ ในข้ันตอนถัดไปภาครัฐสามารถแจงเตือนประชาชนผานชองทางออนไลน เชน เว็บไซตและ

สื่อสังคมตางๆ เปนตน และคนหาผูประสบภัยตามขอมูลเบ้ืองตนจากการจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนท่ี หลังจากท่ีไดรับการชวยเหลือ

เบ้ืองตนแลวผูประสบภัยสามารถเขาถึงหนวยงานใดก็ไดของภาครัฐ มากไปกวาน้ันภาครัฐยังสามารถคาดการณถึงความตองการของ

ผูประสบภัยในเชิงประมาณการของสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการอยูรอดไดอีกดวย ขณะเดียวกันภาครัฐสามารถนําขอมูลท่ีสะสมมาในอดีตและ

ขอมูลท่ีรวบรวมไดในปจจุบันมาประยุกตใชกับการฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับมาอยูในสภาพท่ีดีกวาเดิม  

  ในระดับท่ี 3 การบูรณาการฐานขอมูลและการนําเทคโนโลยีมาใชเปนสองปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการฟนฟูบูรณะประเทศใหกลับมา

แข็งแกรงกวาเดิม โดยเริ่มจากการมีผูบังคับบัญชาการท่ีสามารถสั่งการจากท่ีไหนก็ไดผานระบบออนไลน ‘Virtual Command Center’ ทํา

ใหผูมีอํานาจสามารถออกคําสั่งไดอยางรวดเร็ว พรอมท้ังชวยใหสามารถออกมาตรการชวยเหลือไดอยางทันทวงที สงผลใหสถานการณไม

รุนแรงสาหัสเทาท่ีควร ในขณะเดียวกันการแจงเตือนผานชองทางสวนบุคคลจะชวยใหประชาชนไดรับขอความท่ีความสําคัญซึ่งมีโอกาสท่ี
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ขอความจะถึงตัวบุคคลมากกวาการสื่อสารมวลชนท่ัวไป ในสถานการณการคนหา ภาครัฐมีการนําเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถในการตรวจจบั

และชวยเหลือท่ีเหนือกวาความสามารถของคนท่ัวไป สวนในข้ันตอนการลงทะเบียน และประเมินความตองการรายบุคคลไดนําเทคโนโลยีท่ี

สะดวกตอการพกพาของเจาหนาท่ีภาครัฐ เพ่ือนําไปใชเก็บขอมูลโดยละเอียดถึงระดับความตองการเชิงลึก ทําใหสามารถใหบริการไดในระดับ

รายบุคคล ทายท่ีสุด สําหรับข้ันตอนการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงไดมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช สงผลใหภาครัฐมีความสามารถ

ในการฟนฟูสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จในวงกวาง 

 
รูปท่ี 135 การบริหารจดัการในภาวะวิกฤตในแตละระดับการพัฒนา 

จากการประชุมระดมสมองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมมีความเห็นใหตั้งเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล ดานการ

บริหารจัดการในภาวะวิกฤตดวยขอมูลพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลา 3 ป ซึ่งในแตละข้ันตอนของการจัดการในภาวะวิกฤต สามารถแสดงขีด

ความสามารถเชิงดิจิทัลท่ีสําคัญตามระดับการพัฒนาดานการจัดการในภาวะวิกฤตไดดังตารางตอไปน้ี 
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ขั้นตอนการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤตดวยขอมูลพ้ืนฐาน 

• ศูนยบัญชาการสําหรับบริหารจัดการภาวะวิกฤตเพ่ือสั่งการหรือเพ่ือประสานงานกับ
เจาหนาท่ีภาคสนามแบบทันทีทันใด (Real time) 

• ระบบแจงเตือนประชาชนถึงสถานการณตางๆ ผานชองทางออนไลน เชน เว็บไซต 
และสื่อสังคม เปนตน 

• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชน เพ่ือใหภาครัฐสามารถบริการจดัการขอมูลในภาวะ
วิกฤต เชน ขอมูลประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเกิดภัย สภาวะแวดลอมในพ้ืนท่ีเกิดภัย  

• ระบบใหขอมูลแกประชาชนผานชองทางสื่อสารสวนบุคคล เชน สงขอความ SMS เพ่ือ
ภาครัฐสามารถสงขอมูลแจงขาวสารแกประชาชนในภาวะวิกฤต 

ตารางท่ี 54 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต ข้ันตอนการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข 

ขั้นตอนการฟนฟู 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤตดวยขอมูลพ้ืนฐาน 

• ระบบลงทะเบียนท่ีใหผูประสบภัยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิความชวยเหลือตางๆ 
ณ หนวยงานท่ีเก่ียวของ (One Stop Aid Registration) 

• ระบบบูรณาการขอมูลประชาชน เพ่ือใหภาครัฐสามารถบริการจดัการขอมูลในภาวะ
วิกฤต เชน ขอมูลประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเกิดภัย สภาวะแวดลอมในพ้ืนท่ีเกิดภัย เปน
ตน 

• ระบบใหขอมูลแกประชาชนผานชองทางสื่อสารสวนบุคคล เชน สงขอความ SMS เพ่ือ
ภาครัฐสามารถสงขอมูลแจงขาวสารแกประชาชนในภาวะวิกฤต 

ตารางท่ี 55 เปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต ข้ันตอนการฟนฟู 

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินของหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา ปจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการ
จัดการในภาวะวิกฤตโดยเฉลี่ยอยูท่ี 76% เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาในระยะ 3 ป ดังน้ันเพ่ือใหสามารถปดชองวางขีด
ความสามารถและพัฒนาไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวภายในกรอบระยะเวลา 3 ป เสนอใหดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทัิล 2 
โครงการดังตอไปน้ี   

• ระบบแจงเตือนภัยผานชองทางสวนตัวรายบุคคล (Personalized Warning System) ระบบบูรณาการขอมลูภยัพิบัติ 

เพ่ือใหขอมูลขาวสารและแจงเตือนภัยแกประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัต ิผานชองทางการติดตอสวนตัว เชน มือถือ และ

อีเมล ใหประชาชนสามารถตอบสนองตอสถานการณไดถูกตองรวดเร็วมากข้ึน 

• บูรณาการขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Intelligence Centre for Crisis Management) ระบบบูรณาการ

ขอมูลท้ังภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหศูนยบัญชาการท่ีมีอยูในปจจุบันใชประโยชนในการติดตาม
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และบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เชน ขอมูลภูมิศาสตร ขอมูลสถานพยาบาล ขอมูลแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ขอมูลท่ีตั้ง

หนวยกูภัยหรือหนวยบรรเทาภัย 

โดยมีหนวยงานผูรับผิดชอบหลักและแผนการดําเนินโครงการดังน้ี 

 
รูปท่ี 136 รายละเอียดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการดานการจัดการวิกฤต 

 
รูปท่ี 137 แผนการดําเนินการโครงการดานการจดัการวิกฤต 



สวนที่ 3 กรอบระยะเวลาและแนวทางการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
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บทท่ี 10 กรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน 
การจัดลําดับความสําคัญของมาตรการ  

เพ่ือใหสามารถระบุมาตรการเชิงดิจิทัลท่ีตองไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก จําเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการ 

โดยใชผลการวิเคราะหท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก 

• การวิเคราะหในเชิงลึก หมายถึงระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐท่ีมีอยูปจจุบันเปรียบเทียบกับระดับท่ี

ตองการจะเปนในระยะ 3 ป ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการยกระดับท่ีสามารถทําได โดยใชผลการประเมินขีด

ความสามารถเชิงดิจิทัลปจจุบันของหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละดาน  

• การวิเคราะหในเชิงกวาง หมายถึงระดับความพรอมในการพัฒนาของหนวยงานท่ีเก่ียวของในมิติตางๆ อาทิ ความพรอมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานนโยบายและวิสัยทัศน ของหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละดาน โดยใชผลการ

สํารวจความพรอมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยท่ีจัดทําโดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.)  

 
รูปท่ี 138  เกณฑการแบงกลุมตามระดบัขีดความสามารถเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ 
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เพ่ือใหสามารถนําผลการวิเคราะหมาใชประกอบการจัดลําดับความสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแบงมาตรการท้ัง 18 

มาตรการออกเปน 3 ลําดับความสําคัญตามผลการประเมินเชิงกวางและเชิงลึกดังตอไปน้ี   

• มาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 1 ประกอบดวยมาตรการท่ีมีความพรอมสูงและยกระดับไดมาก ควรเรงสนับสนุนและผลักดัน

เพ่ือใหเกิดผลและการพัฒนาแบบกาวกระโดด รวมท้ังสิ้น 9 มาตรการดังตอไปน้ี 

1. การบูรณาการขอมูลผานระบบเช่ือมโยงขอมูลกลาง 

2. โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 

3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  

4. การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 

5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ 

7. การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน 

8. การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการเติบโต 

9. ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร 

• มาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 2 ประกอบดวยมาตรการท่ีมีความพรอมสูงและยกระดับไดบางสวน โดยเสนอใหจัดทําเปน 

Quick Wins เพ่ือปดชองวางและพัฒนาใหไดถึงเปาหมาย และมาตรการท่ีมีความพรอมต่ําแตยกระดับไดมาก ซึ่งควรไดรับการ

ผลักดันอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมท้ังสิ้น 4 มาตรการดังตอไปน้ี 

1. การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

2. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง 

3. การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก 

4. การบูรณาการดานการทองเท่ียวแบบครบวงจร 

• มาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 3 ประกอบดวยมาตรการท่ีมีความพรอมต่ําและยกระดับไดนอย ควรมุงเนนการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ใหดีเสียกอน รวมท้ังสิ้น 5 มาตรการดังตอไปน้ี 

1. การบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร 

2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก 

3. การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติสําหรับผูโดยสาร 

4. การบูรณาการขอมูลเพ่ือปองกันภัยธรรมชาติ 

5. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
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 ท้ังน้ีเสนอใหดําเนินโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการท่ีสําคัญเปนลาํดับท่ี 1 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 139  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปของมาตรการท่ีสําคญัเปนลําดับท่ี 1 
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 2  

 
รูปท่ี 140  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปของมาตรการท่ีสําคญัเปนลําดับท่ี 2 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 3 

 

รูปท่ี 141  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปของมาตรการท่ีสําคญัเปนลําดับท่ี 3 
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โดยภายในระยะเวลา 1 ปภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ จะเห็นผลลัพธของโครงการดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 142 แผนการดําเนินงานและผลลัพธของป 2559 ในระยะ 3 เดือน 6 เดอืน และ 12 เดือน   

 

 



 
 

 
 

          172 

บทท่ี 11 ปจจัยสูความสําเร็จในการขับเคลือ่นรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย 
จากการศึกษาวิเคราะหประสบการณในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ ท่ีมีขอบเขตกวาง ความซับซอนสูง และมผีูเก่ียวของจํานวนมาก 

พบวามีปจจัยสูความสําเรจ็หลัก 5 ประการ  

1. การเตรียมความพรอมคน (Citizen Competence)  

จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมคนทุกคนท้ังภาครัฐและภาคประชาชนใหพรอมสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท้ังในเชิงการเพ่ิม

ศักยภาพของคนใหสามารถรับมือการเปลีย่นแปลง และการสรางความเขาใจใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ผูนําบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 

มีผูบรหิารท่ีเขาใจและใหความสําคัญตอการพัฒนาและคอยใหการสนับสนุนอยูอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในการดําเนินงานเชิงบูรณา

การท่ีตองไดรับความรวมมือระหวางหลายหนวยงาน เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

3. แผนการดําเนินงานท่ีขับเคลื่อนไดจริง (Actionable Plan) 

มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนขับเคลื่อนไดจริง โดยมีการระบุผูรับผดิชอบหลักท่ีชัดเจน รวมถึงการแบงบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ ท้ังดานการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและช้ีวัดความสําเร็จ และการมอบหมายบุคลากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. มีการติดตามการดําเนินโครงการอยางจริงจัง (Continuous Monitoring) 

มีการตดิตามการดาํเนินโครงการอยางตอเน่ืองและจริงจัง โดยตอบสนองอยางรวดเร็วเพ่ือผลักดันโครงการใหเกิดผลตามแผน 

การดําเนินงานท่ีกําหนดไว รวมถึงการผลักดันมาตรการเรงดวน (Quick Wins) ใหมีผลเปนรูปธรรมและเปนแรงขับเคลื่อนโครงการ 

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง (Key Focus and Message) 

มีการสื่อสารประชาสัมพันธและการรับฟงความคดิเห็นของผูเก่ียวของอยางสม่ําเสมอท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาสังคม โดยใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการผลักดันโครงการและมีความเขาใจไปในทิศทางเดยีวกัน เพ่ือเพ่ิมความโปรงใส 

ในการดําเนินงานตลอดท้ังโครงการรวมถึงลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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