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

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานต่างๆ ขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน

ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” 
ท าให้ขาดมาตรฐานและไม่สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้

งบประมาณที่ได้รับไมต่่อเนื่องจึงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ท่ีเหมาะสม

กฎหมายรองรับการด าเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ถูกน าไปใช้จริง

หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน

• การระบขุีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่
หน่วยงานภาครัฐต้องการจะพัฒนา

• การประเมินช่องว่างระดับขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลที่มีอยู่ปัจจุบันเปรียบเทียบกับที่
ต้องการจะเป็น 

• ข้อเสนอแนะมาตรการและโครงการหลัก
เพื่อให้สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายภานใน
ระยะเวลา 3 ปี

ปัจจุบันการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมีอุปสรรค
หลักอยู่ 5 ข้อ

1

2

3

4

5

จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย…..

การผลักดันโครงการเชิงดิจิทัล

ภาครัฐไทยปัจจุบัน รัฐบาลดิจิทัล
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วิสัยทัศน์และนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2558

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 – 2564

2 ส่วน 16 นโยบาย เพื่อเสถียรภาพ
และความเป็นปึกแผน่ของชาติ และ

ความมั่นคงในชีวิตประชาชน

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน มุ่งสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงและสังคมที่มีคณุภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561

3 มิติ 7 ประเด็น
พัฒนาระบบราชการไทย

สู่ความเป็นเลิศและโปร่งใส

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

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
5 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

มั่งคั่งมั่นคง ยั่งยืน

จากการด าเนินโครงการที่ผ่านมา คณะท างานได้ท าการศึกษาแผนแม่บทต่างๆ เพื่อให้
สามารถจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ

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

และหัวข้อ “Digital Government” 
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (Service Infrastructure)

นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ
1.คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรพัยากรและบรหิารโครงสร้างภาครฐั
2.คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
3.คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ
4.คณะกรรมการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครฐั
5.คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมลูกลางภาครฐั

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
“Smart Government” 

ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 

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

Digital Economy & Digital Government  

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

1) Reintegration: การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดการก ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

2) Needs-based holism: การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการให้บริการ
สาธารณะที่ให้ความส าคัญต่อการน าความต้องการของพลเมืองมาเป็นศนูยก์ลาง 

3) Digitalization: การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน าระบบบริหารสารสนเทศ   
มาใช้ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามา
แทนที่วิธีการท างานแบบเดิม

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

โครงสร้างคณะกรรมการขับเคลือ่นการบรูณาการฐานข้อมูลภาครฐั

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

ประธาน

กรรมการและ
เลขานุการ

การบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ

การบูรณาการ
ฐานข้อมูลน  าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ

การบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคง

การบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรและบริการ

โครงสร้างภาครัฐ

รมว.มท. รมว.วท.
รอง นรม.

(พลเอก ประวติร วงษสุ์วรรณ) รมว.ทส

อธิบดีกรม
การปกครอง

ผูอ้  านวยการ
สสนก.

เลขาธิการ 
สมช.

ปทก. ทส.
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

1.ความปลอดภัย
2.มาตรฐาน
3.ความเป็น
ส่วนตัว

1.โครงสร้างพื นฐาน

2.ศุนย์กลางบริการภาครัฐ
ส าหรับประชาชน

3. กฎหมายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์*

กระทรวง,
หน่วยงานหลัก

ตามแต่ละ
มาตรการ

ประเมิน
ตัวชี วัด

งบประมาณ
แผ่นดิน

รัฐบาลดจิิทลัของประเทศไทย

ส านกันายกรัฐมนตรี , 20 กระทรวง และ หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวง ICT

* อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน



8

โดยสามารถก าหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยเป็น 26 ด้าน 

ประสิทธิภาพภาครัฐ

การเงินและการใช้จ่าย

การบริหารสินทรัพย์

การจัดซื อจัดจ้าง

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน

งานบริการเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนาสงัคม

ภาษีและรายได้

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ภาคการเกษตร

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

แรงงาน

การค้า 
(น าเข้า/ส่งออก) สาธารณสุข

การคมนาคม

การศึกษาการลงทุน

การให้ความ
ช่วยเหลือ

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

ความมั่นคงแห่งชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การบริหารจัดการชายแดน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การป้องกันภัยธรรมชาติ

ขีดความสามารถรองรับต่างๆ (Supporting Capabilities)

การท่องเที่ยว

สาธารณูปโภค

การใหข้้อมูล การรับฟังความ
คิดเห็น

การยืนยันตัวตน
และการบริหาร

จัดการสิทธิ

การบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อ
ยกระดับบริการ

ศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ

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

การศึกษาขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลของประเทศผู้น า
(Leading Practice & 

Maturity Model)

ศึกษาและประเมินระดับขีดความ
สามารถปัจจุบันกับมาตรฐานที่ควรจะเป็น

(Capability Assessment)

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการทั ง
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ

(Constituent Need Analysis)

4

การวิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบ
ผลการจัดอันดับสากล 

(International Benchmarking & 
Issue Analysis)

1
จัดประชาพิจารณ์รับฟัง

ความคิดเห็น ร่าง แผนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

(Public Hearing)

5

จัดท าแผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Government 
Development Plan)

63

2

สิงหาคม - กันยายน ธันวาคม

2015 2016

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

จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 
ร่าง แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

จัดประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละ
ด้านเพ่ือก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาในระยะ 3ปี

และประเมินขีดความสามารถในปัจจุบัน

การศึกษาและวิเคราะห์ขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัล

ของประเทศผู้น าระดับสากล
ตุลาคม - พฤศจิกายน

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

น าแผนเข้าคณะฯ DE
และครม. 

กุมภาพันธ์
มกราคม

น าแผนเข้าครม.

มีนาคม

* ข้อมูล Update ณ วันที่ 12/2/2015
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สรุปความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหาด้านขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
: 18 ด้าน (1/3) 

อุปสรรคและความท้าทาย แนวทางการแก้ปัญหา ประโยชน์ที่ได้รับ

การให้ข้อมูล

การรับฟังความคิดเห็น

การยืนยันตัวตนและการ
บริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ

ศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ

โครงสร้างพื นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลปริมาณมากที่หลากหลายและซับซ้อน ถูก
จัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานต่างกัน 
และมีกฎระเบียบท่ีจ ากัดการบูรณาการข้อมูลในเชิง
ปฏิบัติ

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน รวมทั งมีมาตรการในการควบคุม
ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิอาจต้อง
ตรวจสอบเอกสารท่ีใช้ยืนยันตัวตนจ านวนมากและ
หลากหลาย จึงมีความท้าทายในการรักษาสมดุล
ระหว่างการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการ
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการ

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

 เพื่มความปลอดภัยของข้อมูล 
 อ านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยลด

การใช้ส าเนาเอกสารและการป้อนข้อมูลของ
เจ้าหน้าท่ี

 เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานต่างๆ
และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ 

 บูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐ

ผู้ใช้บริการจ านวนมากมีความต้องการท่ีหลากหลาย 
มีชนิดของข้อมูล ช่องทางการบริการ และหน่วยที่
เกี่ยวข้องปริมาณมาก และมีมาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน

จัดท าศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการ
ให้ทุกข้อมูลผ่านจุดเดียว โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูล 
ตามความต้องการของผู้รับบริการ

 ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
 ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย

ประชาชนมีความคาดหวังต่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ของภาครัฐที่สูงขึ น โดยเรื่องร้องเรียนจ านวนมากมี
ความซับซ้อน ท่ีต้องการความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานในการแก้ไข 

การให้บริการโครงสร้างพื นฐานการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครอบคลุมทุกงานบริการกลาง 
และยังขาดการบูรณาการด้านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์

บุคคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ยกระดับประสิทธิภาพและการใช้งานของศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ให้เป็นระบบกลางที่สามารถ
เชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนทุกประเภทของทุกหน่วยงานได้ 
มีการเข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
แบบเชิงรุก

บูรณาการโครงสร้างพื นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับ
บริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับรัฐบาลดิจิทัล

สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐพร้อมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

 ประชาชนร้องเรียนกับภาครัฐเรื่องใดผ่านข่อง
ทางใดก็ได้ (No Wrong Door) 

 ภาครัฐทราบถึงความต้องการของประชาชนใน
เชิงรุกและด าเนินการแก้ไขได้ทันที

 เกิดการบูรณาการโครงสร้างพื นฐานกลางด้าน 
ICT ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

 สนับสนุนระบบงานบริการกลางเพื่ออ านวย
สะดวกให้กับประชาชน

 บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

 ภาครัฐมีบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในงาน
บริการเชิงดิจิทัลมากขึ น

ด้านขีดความสามารถ

1
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 เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการน าเข้า/ส่งออก
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ

อุปสรรคและความท้าทาย ประโยชน์ที่ได้รับ

การเพิ่มประสิทธิภาพภาค
การเกษตร

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน

การให้ความช่วยเหลือ

การค้า (น าเข้า-ส่งออก)

การลงทุน

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

ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึง
จ าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากขึ นทุกปี อีก
ทั งผลิตภาพแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ 

บูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถก าหนดสิทธิรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถให้บริการเชิงรุกได้  

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

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น ทราบถึงสิทธ์ิ
ต่างๆ ท่ีพึงจะได้ และได้รับความช่วยเหลือเชิงรุก

 ภาครัฐติดตามประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ผู้ว่างงานได้งานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
 ผู้จ้างงานได้แรงงานท่ีตรงกับความต้องการ
 ภาครัฐวางแผนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพ

แรงงานให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

ภาคการเกษตรมีความส าคัญต่อไทยทั งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยปัญหาเกษตรกรยากจนยัง
เป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องรีบแก้ไข ทั งในมิติของการ
เพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ัวโลก
ตลอดทั งวงจรประสบการณ์การท่องเท่ียว จึง
จ าเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนภาคการท่องเท่ียว ให้เป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การขออนุญาตเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐจ านวน
มาก ต้องกรอกข้อมูลและส่งเอกสารซ  าซ้อน และใช้
ระยะเวลานาน

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

บูรณาการข้อมูลการเกษตรระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ส าหรับน ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลเชิง
คุณภาพท่ีตรงความต้องการของเกษตรกรแบบ
รายบุคคล ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาค
การเกษตร 

ยกระดับประสบการณ์นักท่องเท่ียวในยุคดิจิทัล
(Digital Tourism) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวในการค้นหาข้อมูล วางแผน และจัดซื อ
สินค้าและบริการเพื่อการท่องเท่ียวผ่านช่องทาง
ออนไลน์

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการด้านการลงทุน
แบบข้ามหน่วยงาน ระหว่างทุกหน่วยงานผู้มีมี
อ านาจในการอนุมัติอนุญาตเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ

มีระบบบูรณาการการน าเข้า/ส่งออกแบบครบวงจร ให้
ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าส่งออกแบบครบวงจรกับทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยลดความซ  าซ้อนในการป้อนข้อมูลและส่งเอกสาร 

 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตร
 ภาครัฐมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ด้านการเกษตร

 ยกระดับประสบการณ์การท่องเท่ียวในยุค
ดิจิทัล

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการและของประเทศโดยรวม

 เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจ
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ

ลงทุน (Ease of doing Business)
 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ

แนวทางการแก้ปัญหา ด้านขีดความสามารถ

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

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

ภาษีและรายได้

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

การจัดการในภาวะวิกฤต

การป้องกันภัยธรรมชาติ

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

การรักษาสมดุลระหว่างการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงเวลา และการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว
แก่ผู้เสียภาษีหลากหลายกลุ่มท่ีมีความคาดหวังในด้าน
คุณภาพงานบริการท่ีเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง

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

มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มความเป็นอัตโนมัติงานบริการด้านภาษี และมี
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและลดการรั่วไหล
ของการจัดเก็บภาษี

 ยกระดับศักยภาพของ SME
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โดยรวม

 ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกในการรับบริการ
ด้านภาษี

 ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตรงเวลา ลดการรั่วไหล

การบริหารจัดการชายแดนมีความซับซ้อนมากขึ น 
จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจ านวนผู้เดิน
ทางเข้าออกประเทศ ภาครัฐจ าเป็นต้องควบคุม
และรักษาความปลอดภัยข้ามแดนในขณะท่ีต้อง
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง 

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของโลกท่ีพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวังให้
ภาครัฐใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าวในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย

การป้องกันภัยธรรมชาติมีความซับซ้อนสูง ทั งใน
มิติของชนิดภัยพิบัติ ประเภทข้อมูล หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร จนถึงประชาชนท่ีมี
ความเสี่ยงซึ่งล้วนแต่มีปริมาณมาก

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นการแก้ปัญหา
ในหลายมิติภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ ซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานจ านวนมาก จ าเป็นต้องบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

ขยายผลระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยลายนิ วมือให้ครอบคลุม
ทุกด่าน สามารถรองรับพลเมืองและชาวต่างชาติท่ีมี
การลงทะเบียนล่วงหน้า รวมถึงให้มีการประเมินความ
เสี่ยงของผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า 

บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ศูนย์
บัญชาการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการติดตาม
และบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลท่ีตั งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วย
บรรเทาภัย

 เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชน
 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ

 เพิ่มการรักษาความปลอดภัยชายแดน
 เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการ

การตรวจคนเข้าเมืองแก่ผู้เดินทาง

 ลดความซ  าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อม

 เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและ
เตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดเหตุ

 ลดผลกระทบของการเกิดภัยธรรมชาติ

 ลดความซ  าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาวะ

วิกฤต
 ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

แนวทางการแก้ปัญหา 

บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพ่ือเฝ้าระวังและ
ตรวจจับความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพ่ือบริหารจัดการผ่าน
ระบบศูนย์บัญชาการ และใช้ระบบดิจิทัลสนับสนุการ
ด าเนินงานของการสืบสวนและด าเนินคดี

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

สรุปความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหาด้านขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
: 18 ด้าน (3/3) 

13

14

15

16

17

18

15
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วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...

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

Digital 

Government

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

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

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

Driven Transformation
การปรับเปลี่ยนองค์กรทั งในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ขั นตอนการท างาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ 
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากผู้น าระดับประเทศที่มี
ความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความส าคัญ
ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถ

รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความม่ันคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

การบูรณาการข้อมูล:
การบูรณาการข้อมลูผ่าน
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

การให้ความช่วยเหลือ: 
การให้บริการความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร:
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล

ผ่านการบูรณาการ

ความปลอดภัยสาธารณะ:
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ:
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

โดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

การใหข้้อมูล:
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดยีว

โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

การรับฟังความคิดเห็น:
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเขา้ถึง

ความต้องการในเชิงรุก

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน:
การบูรณาการตลาดแรงงาน

แบบครบวงจร

การท่องเท่ียว:
การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร

การลงทุน:
การบูรณาการงานบรกิาร

ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การค้า (น าเข้า/ส่งออก):
การบูรณาการการน าเข้าส่งออก

แบบครบวงจร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุก

เพื่อส่งเสริมการเติบโต

ภาษีและรายได้:
ระบบภาษีบูรณาการ

ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบริหารจัดการชายแดน:
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร

ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

การป้องกันภัยธรรมชาติ:
การบูรณาการข้อมลู

เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต:
การบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

โครงสร้างพื นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
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การจัดล าดับความพร้อมของมาตรที่การส าคัญเพื่อยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัล

ความพร้อมสูงความพร้อมต่ า

ยกระดับ
ได้มาก

ยกระดับ
ได้น้อย

ระดับความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง (Readiness Assessment)

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 1

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

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 2

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

หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง
3. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 2

ประกอบไปด้วย 1 มาตรการ ได้แก่
1. การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 3

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

ผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับผู้โดยสาร
4. การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
5. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ

ในภาวะวิกฤต

ช่องว่างของ
ขีดความสามารถ

ปัจจุบันเปรียบเทียบ
กับท่ีต้องการจะเป็น

ควรได้รับการผลักดันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ควรจัดท าเป็น Quick Wins เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาให้ได้ถงึเปา้หมาย

ควรเร่งสนับสนุนและผลักดันเพื่อให้เกิดผลและการพัฒนาแบบกา้วกระโดด

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

ผู้รับผิดชอบหลัก
การบูรณาการข้อมูลประชาชน 
(Citizen Data Integration)

E-Government Act

การบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล 
(Business Data Integration)

โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Integrated Social Benefits)

โครงการระบบช าระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใช้บัตร 
(Universal Benefits Card)

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

การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Capacity Building)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงาน 
(Labor Market Intelligence Center)

ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์
(Integrated Virtual Labour Market)

เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
(Smart Service)

แผนการด าเนินงานโครงการกลุ่มมาตรการที่ส าคัญล าดับที่ 1 (1/2)

1. การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

4. การให้บริการ
ความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

2. โครงสร้างพื นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

3. ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ 

5. การบูรณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบวงจร

มท. และ สรอ.

สรอ.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก.พ.ร. และ สรอ.

สรอ.

ก.พ.ร. และ กรมบัญชีกลาง

ธปท. และ กค.

สป.รง. , สศอ.

กรมการจัดหางาน,
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ สศอ.

สรอ.



18

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

ผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงานโครงการกลุ่มมาตรการที่ส าคัญล าดับที่ 1 (2/2)

6. การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ

9. ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร

7. การบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

8. การส่งเสริม SME 
แบบบูรณาการเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการเติบโต

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 
(Agricultural Intelligence Centre)

ระบบให้ค าแนะน าเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก
(Connected Farmer)

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจส าหรับ SME
(Software as a Service for SME) 

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
(Integrated Business licensing system)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ SME
(SME Information Portal)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก
(Tax Analytics)

ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ
(Automatic Tax Filing)

สศก.

กรมส่งเสริมการเกษตร

สสว.

สป.กค.

สป.กค.

สสว.

ก.พ.ร., สกท. และสศอ.

*ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีภายในปี 59 เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลก่อน

โครงการบ่มเพาะความสามารถ
เชิงดิจิทัลและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME

สรอ., SIPA, Software Park

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

1. การให้ทุกข้อมูลงาน
บริการผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

2. การยืนยันตัวตนและ
บริหารจัดการสิทธิโดยใช้ 

Smart Card หรือผ่านบัญชี
ผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

ระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล
(My Government Portal) (KIOSK)

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

ระบบวิเคราะห์ความต้องการประชาชนในเชิงรุก
(Proactive Needs Analysis)

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
(Tourism Intelligence Centre)

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

ขยายผลศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ภาครัฐ 1111
(Integrated Complaint Management System)

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
(Smart Trip Planner)

3. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
และการเข้าถึง

ความต้องการในเชิงรุก

4. การบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร

ขยายการใช้งานบัตร Smart Card 
(Smart Card Reader Extension) 

ก.พ.ร. และ สรอ. 

ก.พ.ร. และ สรอ. 

สป.นร.

สป.กก.

สป.กก.

สป.นร.

สรอ.

ก.พ.ร. และ สรอ. 

แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางส าหรับนักท่องเท่ียว
(Smart Travel App)

การออกอิเล็กทรอนิกส์วีซ่าผ่านทางออนไลน์
(Electronic Visa)

สป.กก.

กรมการกงสุล

…

…

…

…
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ภาคผนวก
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4 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และมาตรการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ทั ง 18 มาตรการ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถ

รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความม่ันคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

การบูรณาการข้อมูล:
การบูรณาการข้อมลูผ่าน
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

การให้ความช่วยเหลือ: 
การให้บริการความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร:
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล

ผ่านการบูรณาการ

ความปลอดภัยสาธารณะ:
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ:
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

โดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

การใหข้้อมูล:
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดยีว

โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

การรับฟังความคิดเห็น:
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเขา้ถึง

ความต้องการในเชิงรุก

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน:
การบูรณาการตลาดแรงงาน

แบบครบวงจร

การท่องเท่ียว:
การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร

การลงทุน:
การบูรณาการงานบรกิาร

ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การค้า (น าเข้า/ส่งออก):
การบูรณาการการน าเข้าส่งออก

แบบครบวงจร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุก

เพื่อส่งเสริมการเติบโต

ภาษีและรายได้:
ระบบภาษีบูรณาการ

ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบริหารจัดการชายแดน:
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร

ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

การป้องกันภัยธรรมชาติ:
การบูรณาการข้อมลู

เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต:
การบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

โครงสร้างพื นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.1 การบูรณาการข้อมูล: 
การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) :
ด้านการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

บูรณาการข้อมูลผ่านระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลกลาง

Central Data Sharing Platform

แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยส าเนาเอกสาร
Citizen as Data Sharing Agents

ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
อาศัยประชาชนเป็นผู้ส่งส าเนาเอกสาร

1

บูรณาการข้อมูลแบบ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน

Agency-to-Agency Data Integration

มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยท าบันทึกข้อตกลงและเชื่อมโยงแบบ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน

2

มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบกลาง เพื่อให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมลูของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง 
มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูล

3

Data Sharing Platform

วิวัฒนาการของการบูรณาการข้อมูล…
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการบูรณาการข้อมูล

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

3

การบูรณาการข้อมูลประชาชน
(Citizen Data Integration)

E-Government Act

เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการ
ภาครัฐโดยการเช่ือมโยงข้อมูล
(Service Improvement)

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่บรูณาการข้อมูลบุคคลแบบครบวงจร (single view 
of citizen) จากทุกหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนรา ข้อมูลการศึกษาและการ
จ้างงาน ฯลฯ  โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเชื่อมโยงข้อมูล

การสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีการเชื่อมโยงการท างานและการบรุณาการข้อมูลภายใต้เครือข่ายโครงสร้าง
พื นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดเปน็ Connected Government 

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชนจ์ากการบูรณาการฐานข้อมูล 
เช่น ลดการขอส าเนาเอกสารหรือข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว หรือลดขั นตอนโดยให้
ระบบประมวนผลโดยอัตโนมัติ อาทิ ตรวจอาชาญกรรมโดยอัตโนมัติ

การบูรณาการข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration)

E-Government Act

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล (Service Improvement)

1. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

1. กระทรวงมหาดไทย
2. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

2. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

4
การบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล
(Business Data Integration)

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่บรูณาการข้อมูลนิติบคุคลแบบครบวงจร (single 
view of business) จากทุกหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนนิติบคุคล ข้อมูล
ใบอนุญาต ฯลฯ  โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเชื่อมโยงข้อมูล

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล (Business Data Integration)
กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.2 การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ: 
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card 
หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง
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ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิโดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ 
หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

กลาง

ใช้ส าเนาเอกสาร เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาบัตรถือครองสิทธิ ฯลฯ ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิ

ใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้า
รับบริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์
(electronic user account) เมื่อท าธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้ 1 account ต่อบริการภาครัฐ 1 
ประเภท

ใช้ลักษณะทางชีวภาพ (biometrics) เช่น ลายนิ วมือ ในการยืนยัน
ตัวตนบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือ
เปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง (single electronic user 
account) เมื่อท าธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
สามารถใช้ 1 account ได้กับทุกบริการ

วิวัฒนาการของการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ...

ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิโดยใช้เอกสาร

1

2

3

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

แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

แผนการด าเนินโครงการ

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์
กลาง  (E-Citizen and 
E-Business Single Sign-on)

ขยายการใช้งานบัตร Smart 
Card (Smart Card Reader 
Extension)

จัดท าระบบกลางส าหรับยืนยันตัวตนเพ่ือใช้ในการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทุกประเภท (government e-services) โดย
ใช้บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ 1 บัญชีต่อ 1 เลขบุคคลหรือนิติบุคคล

1. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

1. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ

ขยายการใช้งานของบัตร Smart Card ในการยืนยันตัวตนเมื่อเข้า
รับบริการผ่านช่องทางกายภาพให้ครอบคลัมงานบริการภาครัฐทุก
ประเภทของทุกหน่วยงาน เพ่ือลดการใช้ส าเนาเอกสาร และลด
ขั นตอนการป้อนข้อมลของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

พัฒนาระบบ เร่ิมใช้และขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลุมทุกธุรกรรม

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

ขยายการใช้งานบัตร Smart Card (Smart Card Reader Extension) 
งานบริการและหน่วยงานหลัก ขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทุกงานบริการของทุกหน่วยงาน

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.3 การให้ข้อมูล: 
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว
โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) :
ด้านการให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

วิวัฒนาการของการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ…

การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว
โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

(Customer Centric 
Information Portal)

การให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Channel)

การให้ข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ
(Physical Channel)

ศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นการให้
ข้อมูลตามล าดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ และ
ประเภทของงานบริการเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและ
เข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ

ผู้รับบริการสามารถขอข้อมูลงานบริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการเดินทางไปขอข้อมูลงานบริการที่
หน่วยงานผู้ให้บริการ

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการให้ข้อมูล

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

ระบบศูนย์รวมข้อมูลของ
ประชาชนรายบุคคล
(My Government Portal)

ระบบศูนยร์วมข้อมูลงานบริการ
ภาครัฐ(Customer Centric 
Information Portal)

ระบบศูนย์รวมข้อมูลที่แสดงข้อมูลของประชาชนแบบครบวงจร โดย
แสดงผลข้อมูลรายบุคคลเมื่อมีการ log in เข้าใช้งานระบบ เช่น ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน ฯลฯ

ระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐที่มุ่งเนน้ความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป็นหลัก โดยให้ข้อมูลในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย ตามล าดับ
ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ และมีการแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนงานที่เก่ียวเนือ่งกัน เช่น ศูนย์กลางแอพพลิเคชั่ภาครัฐ (GAC),
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal), ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ (data.go.th) ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Smart Kiosk)

1. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
2. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล
(My Government Portal)

ศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐ
(Customer Centric Information Portal)

1. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
2. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

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

วิวัฒนาการของการรับฟังความคิดเห็น…

ระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึง
ความต้องการในเชิงรุก

(Proactive Integrated Case 
Management System)

การร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Complaint Channel)

การร้องเรียนด้วยตนเองที่หน่วยงาน
(Physical Channel)

ภาครัฐเป็นผู้พยายามเข้าถึงอุปสรรคและความ
ต้องการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง 
และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทันที

ประชาชนสามารถร้องเรียนกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบผ่านหลายช่องทางรวมถึงช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ประชาชนต้องเดินทางไปร้องเรียนกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเอง

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการรับฟังความคิดเห็น

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

ขยายผลศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ภาครัฐ 1111
(Integrated Complaint 
Management System)

ระบบวิเคราะห์ความต้องการของ
ประชาชนในเชิงรุก
(Proactive Needs Analysis)

ยกระดับประสิทธิภาพและการใช้งานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
1111 ให้เป็นระบบกลางที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนทุกประเภท
ของทุกหน่วยงานได้ ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการและติดตาม
สถานะข้อร้องเรียนของประชาชนทั งหมดได้แบบบูรณาการ

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ความพึงพอใจของการรับบริการ ณ จุด
บริการ และการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นประชาชนจากช่องทาง
ต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือระบุอุปสรรคความต้องการของ
ประชาชนให้สามารถน าไปแก้ไขในเชิงรุก

1. ส านักงานปลดั
ส านักนายกรัฐมนตรี

1. ส านักงานปลดั
ส านักนายกรัฐมนตรี

ขยายผลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาครัฐ 1111
(Integrated Complaint Management System)

ระบบวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก
(Proactive Needs Analysis)

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.5 โครงสร้างพื นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
โครงสร้างพื นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

การบูรณาการโครงสร้างพื นฐาน
กลางด้าน ICTส าหรับบริการ
ภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure)

บูรณาการโครงสร้างพื นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล เช่น
Government Information Network (GIN), 
Government Cloud (G-Cloud ),
Government Computer Emergency Response Team (G-CERT),
Government Common Services (G-SaaS),
ศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation 
Center)

1. ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

การบูรณาการโครงสร้างพื นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ
ขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทุกงานบริการของทุกหน่วยงาน (GIN, G-Cloud, G-CERT)

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

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1.6 การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: 
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

การยกระดับความสามารถและ
สร้างความพร้อมของบุคคลากร
เพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government 
Capacity Building)

สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อม
ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

1. ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.1 มาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือ: 
การให้บริการความชว่ยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก

วิวัฒนาการของให้บริการความช่วยเหลือ...

การให้บริการผ่านช่องทางกายภาพ
ที่หน่วยงานผู้ให้บริการ

(Conventional Social Service)

ระบบการให้บริการสังคมครบวงจร
(One-stop Social Service)

ระบบการให้บริการความช่วยเหลือ
แบบบูรณาการในเชิงรุก

(Integrated & Proactive Social 
Service)

ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงานท าให้สามารถ
ก าหนดสิทธิ์รายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (One Citizen One 

Social Record) และสามารถให้บริการเชิงรุกเช่น ลงทะเบียนผู้รับสิทธิ
โดยอัตโนมัติหรือลงผ่านเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีระบบ Mobile 
Registration สามารถได้รับความช่วยเหลือโครงการต่างๆ ผ่าน 

Universal Debit Card ซึ่งท าให้สามารถเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือทุกประเภท ณ 
ศูนย์บริการที่มีระบบออนไลน์สนับสนุนหรือด้วยตนเองผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ประชาชนสามารถรับเงินช่วยเหลือแบบจ่ายตรง
เข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งภาครัฐสามารถติดตามและควบคุม

การจ่ายเงินช่วยเหลือได้บางส่วน

ประชาชนต้องเดินทางไปศูนย์บริการของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ
หาข้อมูลและความช่วยเหลือ โดยหน่วยงานยังให้ความช่วยเหลือใน

รูปแบบของเงินสด ท าให้ยากต่อการติดตามและตรวจสอบการใช้สิทธิ์

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการให้ความช่วยเหลือ

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

โครงการบูรณาการสวัสดิการ
สังคมและการจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Integrated Social Benefits)

โครงการระบบช าระเงินแบบ 
Any ID และโครงการขยายการ
ใช้บัตร
(Universal Benefits Card)

บูรณาการฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือภาครัฐจากหนว่ยงานต่างๆ 
ให้มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอส าหรับน ามาก าหนดนโยบายการช่วยเหลือให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพไม่ซ  าซ้อน รวมถึงช่วยให้ประชาชนตระหนัก
ถึงสิทธิ์ต่างๆ ที่พึงจะได้รับ และท าให้หน่วยงานภาครัฐทราบถึงประสิทธิภาพ
ของนโยบายการให้ความช่วยเหลือสามารถติดตามได้ว่าประชาชนน าเงิน
ช่วยเหลือไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

พัฒนาระบบการให้เงินช่วยเหลือภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-payment) เพื่อ
เพิ่มช่องทางการขอรับเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนในการเลือกใช้ โดยภาครัฐ
จะใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขอ่ืนใดของผู้รับสิทธิ์เปน็การระบุ
ผู้รับเงิน รวมถึงออกบัตรเดบิตให้แก่ประชาชนเพื่อเปน็เครื่องมือในการ
สนับสนุนการน าเงนิสวัสดิการที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ของรัฐบาล

โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการระบบช าระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใช้บัตร

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กระทรวงการคลัง

1. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
2. กรมบัญชีกลาง

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2 มาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: 
การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

วิวัฒนาการของการบูรณาการตลาดแรงงาน...

ศูนย์บริการจัดหางานทางกายภาพ
(Job Center)

การบริหารแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์
(Online Labour Services)

การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
(Integrated Virtual Labour Market)

ยกระดับการให้บริการด้านแรงงานสู่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้การ
จัดหางานมีประสิทธิภาพมากขึ น มีตัวเลือกในการพัฒนาทักษะ

หลากหลายผ่าน e-learning และสามารถลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์
ด้านแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ยังไม่สามารถบูรณาการ

ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานได้

ศูนย์จัดหางานจะช่วยจับคู่นายจ้างและผู้หางาน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
อาชีพการงาน จัดอบรมทักษะ และบริหารจัดการสวัสดิการแรงงาน 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการท างานยังพึ่งพาการใช้เอกสารเป็นหลักและ
ผู้ใช้บริการต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง

การบูรณาการฐานข้อมูลตลาดแรงงานและสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั งหมด ไว้ ณ จุดเดียวโดยน าการวิเคราะห์ข้อมูลขั นสูง 

(Data Analytics) ในการจับคู่หางาน การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการงาน และการปรับสมดุล

ตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1

2

3
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ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงาน

ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์

1

2

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน
(Labour Market Intelligence 
Centre)

ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์ 
(Integrated Virtual Labour
Market)

ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดแรงงานปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์มาสนับสนุนการจัดท ามาตรการและนโยบายภาครัฐ  รวมถึง
การวางแผนการอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาต่างๆ

ระบบศูนย์รวมข้อมูลและการให้บริการด้านแรงงานโดยการใช้ระบบ
วิเคราะห์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงานโดยรวม เช่น การ
วิเคราะห์จับคู่ผู้ว่างงานกับต าแหน่งงานที่เหมาะสม ระบบแนะน า
หลักสูตรและการฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสมกับผู้ว่างงานพ่ือเพ่ิมประ
สิทธิภาพตนเอง และการให้ข้อมูลสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆ ที่ภาครัฐมี

1. ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน

1. กรมการจัดหางาน
2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ

แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: 
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการเกษตรครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ

วิวัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร...

การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ

Connected Farmer 
with Real Time Analytics

การเกษตรแบบดั งเดิม
Traditional Farmer

เกษตรกรเป็นผู้ตัดสนิใจทุกอย่างจากประสบการณ์ท่ีตนเองมี 
ตั งแต่การเลือกพืชท่ีจะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิต 
และเดินทางมาตดิตอ่หน่วยงานภาครัฐเมื่อมีปัญหา 

การเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้
ข้อมูลทั่วไป

Information-led Farmer

เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในแต่ละขั นตอนการผลิต 
โดยเกษตรกรต้องน ามาประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ส าหรับน ามาวิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อมูลและงานบริการที่ตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกตลอดเวลา 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

1

2

3
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ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 

ระบบวิเคราะห์และให้ค าแนะน าเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก

1

2

ระบบบูรณการและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการเกษตร 
(Agricultural Intelligence 
Centre)

ระบบให้ค าแนะน าเกษตรกร
รายบุคคลในเชิงรุก
(Connected Farmer)

มีการบูรณาการข้อมูลด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูล
ความต้องการของสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร 
ข้อมูลอัตราการผลิต รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การท าเกษตร
โซนนิ่ง (agricultural zoning)

ระบบวิเคราะห์และให้ค าแนะน าที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของ
เกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกผ่านช่องทางส่วนตัว เช่น แนวทางและ
วิธีการปลูกที่มีประสิทธิภาพ ข้อแนะน าของสภาพอากาศแต่ละวัน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

1. กรมส่งเสริมการเกษตร

1. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ

แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.2 การท่องเที่ยว: 
การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

วิวัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับงานบริการด้านการท่องเที่ยว...

นักท่องเที่ยวเดินทางไปติดต่อภาครัฐเพ่ือรับ
บริการด้านการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยที่งาน
บริการมีความซับซ้อน ใช้เอกสารจ านวนมาก 
และใช้เวลามาก

ระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร

Digital Tourism

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐ
จากทุกหน่วยงานได้ ณ จุดเดียว ทั งด้านข้อมูล
เพื่อการวางแผนท่องเที่ยว และด้านการขออนุมัติ 
อนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์

TOURISM

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐ
หลายส่วนได้ด้วยตนเอง ทั งด้านข้อมูลเพื่อการ
วางแผนท่องเที่ยว และด้านการขออนุมัติ 
อนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์

TOURISM

TOURISM

TOURISM

บริการด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

Information-led Tourism

บริการด้านการท่องเที่ยว
แบบดั งเดิม

Traditional Tourism

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการท่องเที่ยว

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินโครงการ
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

1

2

ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว (Tourism 
Intelligence Centre)

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร
(Smart Trip Planner)

มีการบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงระบบวิเคราะห์
ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการทั งในภาครัฐและภาคเอกชน

1. ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

3

แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทาง
ส าหรับนักท่องเที่ยว
(Smart Travel App)

แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ Smart Trip Planner
เพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ตั งแต่การบอกเส้นทางไป
ยังสถานที่ต่างๆ จนถึงการแนะน ากิจกรรมและสิ่งที่นา่สนใจในละแวกใกล้เคียง

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว

การออกอิเล็กทรอนิกส์วีซ่าผ่านทางออนไลน์

ระบบวางแผนการท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวสามารถระบุข้อมูลต่างๆ เช่น ความสนใจ 
งบประมาณ ประเภทการเดินทาง โดยระบบจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอ
แผนการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการรายบุคคลโดยเฉพาะ

4
การออกอิเล็กทรอนิกส์วีซ่า
ผ่านทางออนไลน์
(Electronic Visa)

การให้บริการ Electronic Tourist Visa แบบครบวงจรผ่านช่องทางออนไลน ์โดย
นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูล ยื่นขอวีซ่า ช าระเงิน และรับการอนุมัติผ่านทาง
เว็บไซต์ ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย

1. กรมการกงสลุ

1. ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

1. ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.3 การลงทุน: 
การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

วิวัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการลงทุน...

ระบบบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

Integrated Business 
Licensing System

มีการให้บริการโดยผู้ประกอบการต้องเดินทางไปติดต่อภาครัฐ
ด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการ ยื่นค าขอและส่งเอกสารประกอบใน
รูปแบบเอกสาร

มีระบบการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และยื่นค าขอและส่ง
เอกสารประกอบผ่านระบบ โดยผู้ประกอบการยังต้องด าเนินการ
ผ่านระบบท่ีแตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน

ระบบงานบริการด้านการลงทุน
แบบอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business 
Licensing

ระบบงานบริการด้านการลงทุน
แบบใชเ้อกสาร

Paper-based Business 
Licensing

มีระบบกลางเพื่อบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนแบบข้าม
หน่วยงาน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอใบอนุญาตเพื่อ
เร่ิมลงทุนได้ทุกประเภท ณ จุดเดียวผ่านช่องทางออนไลน์ และ
สามารถยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว โดยไม่จ าเป็นต้อง
ส่งเอกสารท่ีภาครัฐมีอยู่แล้ว

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการลงทุน

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

1

ระบบบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
(Integrated Business 
licensing system)

ระบบรวมธุรกรรมด้านการลงทุนแบบครบวงจรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการในการติดต่อราชการเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ ให้สามารถติดต่อขอ
ใบอนุญาตเพื่อเริ่มลงทุนทุกประเภทได้ผ่านจุดเดียว และยื่นค าขอและส่ง
เอกสารเพียงชุดเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว

พัฒนาระบบเช่ือมโยงกลาง
และขีดความสามารถหลัก

ขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลุมทุกใบอนุญาต

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทนุข้ามหนว่ยงาน

1. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

2. ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.4 การค้า (น าเข้า/ส่งออก): 
การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

วิวัฒนาการของการเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าส่งออก...

ผู้ประกอบการสามารถยื่นใบขนสินค้าและใบก ากับการขนย้าย
สินค้า ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร โดย
ผู้ประกอบการยังคงต้องติดต่อหน่วยงานอื่นๆด้วยตนเอง เพ่ือ
ขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร

ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอเพื่อขออนุญาตในการน าเข้า
ส่งออกทั งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ  
ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบมกีาร
บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว

ระบบบูรณาการการน าเข้าส่งออก
แบบครบวงจร

Trade Single Window (B2B & B2G)

ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้า
ส่งออกแบบครบวงจรกับทั งภาครัฐและภาคเอกชน ณ จุด
เดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบมีการบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว

ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือน าเข้าส่งออก
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

Regulatory Single Window (B2G)

ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
E-Customs

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการค้า (น าเข้า/ส่งออก)

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

1

ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพ่ือน าเข้าส่งออกระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
(Regulatory Single 
Window)

ระบบรวมธุรกรรมด้านการน าเข้าส่งออกท่ีมกีารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการใน
การน าเข้าส่งออก ให้สามารถยื่นค าขอเพ่ือขออนุญาตในการน าเข้าส่งออก
ทั งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ  ณ จุดเดียว ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว

1. กรมศุลกากร

พัฒนาระบบเช่ือมโยงกลางและขีดความสามารถหลกั ขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลุมทุกใบอนุญาต

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการน าเข้าส่งออกข้ามหนว่ยงาน

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: 
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต



60

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

วิวัฒนาการของการน าเทคโนโลยีส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...

การส่งเสริม SME 
แบบบูรณาการเชิงรุก
เพ่ือส่งเสริมการเติบโต

Integrated & Proactive SME 
Support

การส่งเสริม SME ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

SME Electronic Support

การส่งเสริม SME โดยใช้เทคโนโลยี
อย่างจ ากัด

Traditional SME

ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยให้ข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรง
กับความต้องการของผู้ประกอบการรายบุคคล ภาครัฐมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ประกอบการใช้สนับสนุนการประกอบธุรกิจ 
โดยที่ระบบสามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบภาครัฐได้โดยอัตโนมัติ

ภาครัฐมีการส่งเสริม SME ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายโดยส่วนมากเป็น
การให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อมูลอยู่บนระบบของ
หลายหน่วยงาน และภาครัฐมีการส่งเสรมิให้ผู้ประกอบจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ

ภาครัฐมีบทบาทที่จ ากัดในการส่งเสริม SME และมุ่งเน้นการขึ น
ทะเบียนเพื่อก ากับดูแลในภาพรวม โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท าธุรกิจ
โดยใช้ประสบการณ์มากกว่าข้อมูลและมีการใช้เทคโนโลยีอย่างจ ากัด
ท าให้ยากต่อการขยายธุรกิจ

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ SME
(SME Information Portal)

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจส าหรับ SME
(Software as a Service 
for SME) 

ระบบศูนย์รวมข้อมูลและการให้บริการโดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ประกอบไปด้วย ข้อมูลเพื่อ
วางแผนและประกอบธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลหลักสูตรและการ
อบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ รวมถึงมี live chat หรือ video call ให้ 
ผู้ประกอบการ SME สามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Software as a Service 
ให้ผู้ประกอบการใช้เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหาร
คลังสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ 

1. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

1. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

แผนการด าเนินโครงการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ...

การจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการรายบุคคล

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจส าหรับ SME

โครงการบ่มเพาะความสามารถ
เชิงดิจิทัลและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME

3

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจส าหรับ SME
(Software as a Service 
for SME) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Software as a Service 
ให้ผู้ประกอบการใช้เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหาร
คลังสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ 

1. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2. ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ
3. Software Park
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

3.6 ภาษีและรายได้: 
ระบบภาษบีูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

วิวัฒนาการการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บภาษี...

ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร

Integrated Tax System

ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษี
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Tax Channels

ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษี
โดยใช้เอกสาร

Paper-based Tax System

ใช้ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลข้ามหนว่ยงานเพื่อ: 
• ลงทะเบียนและค านวณภาษีให้ผู้เสียภาษีโดยไมต่้องกรอก

หรือยื่นข้อมูลเอกสารที่ภาครัฐมีอยูแ่ลว้
• ระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษีหรือที่ควรตรวจสอบเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ผู้เสียภาษีสามารถกรอกแบบฟอร์มและยืน่เอกสารผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเริ่มน าไอทีมาใช้ในการ
ตรวจสอบภาษีเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว

ผู้เสียภาษีกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารด้วยตนเอง
ที่หน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภาษีด้วยเอกสาร

TAX

TAX

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านภาษีและรายได้

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1 ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ
(Automatic Tax Filing)

ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของทั งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพ่ือน ามา
เพ่ิมความเป็นอัตโนมัติในกระบวนการจ่ายภาษีและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เสียภาษี โดยการกรอกข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐมีอยู่แล้วให้โดย
อัตโนมัติ (Auto-fill) การค านวณภาษีและการช าระ/ขอคืนภาษีผ่านบัญชี
เงินฝากอัตโนมัติเมื่อได้รับอนุมัติ

1. ส านักงานปลดั
กระทรวงการคลัง

2

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการจัดเก็บภาษเีชิงลึก
(Tax Analytics)

1. ส านักงานปลดั
กระทรวงการคลัง

ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บภาษีให้
ถูดต้อง ครบถ้วน โดยการค้นหาและระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษี และ
การคัดเลือกบุคคลที่ควรถูกตรวจสอบเป็นพิเศษ อาทิ ผู้ที่มีการท าธุรกรรม
และพฤติกรรมการใช้จ่ายที่น่าสงสัย

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

แผนการด าเนินโครงการ

การรวบรวมและเช่ือมโยงฐานข้อมูล เพ่ิมความเป็นอัตโนมัติของกระบวนการจ่ายภาษี
ระบบจ่ายภาษอีัตโนมัติ (Automatic Tax Filing)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

4.1 ความปลอดภัยสาธารณะ: 
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

วิวัฒนาการของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ...

การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือ

วิเคราะหข์้อมูลเชิงลึก

สื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ ช่องทางโทรศัพท์ 
และปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารเป็นหลัก

น าอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี (mobile device) มาสนับสนุนการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีภาคสนาม เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและ
สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้รวดเร็วขึ น รวมทั งเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรับ โดยใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนด้านข้อมลู

การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะแบบดั งเดิม

มีศูนยบ์ัญชาการ (Command Center) ประสานงานและ
สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีภาคสนาม โดยน าเครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ 
real time รวมทั งเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการป้องกันในเชิงรุก

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านความปลอดภัยสาธารณะ

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินโครงการ

1

การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะในเชิงรุก
(Safe City)

การบูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั งหมด และใช้ระบบ video analytics 
เพ่ือตรวจสอบ ประเมิน และแจ้งเตือนความเสี่ยงของการเกิดเหตุในแต่ละ
พื นทีแ่ละช่วงเวลา เพ่ือให้สามารถจัดสรรการเฝ้าระวังในเชิงรุก เช่น แจ้งเตือน
เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมถูกทิ งไว้ในทีส่าธารณะเป็นเวลานาน หรือ มีผู้บุกรุกใน
บริเวณต้องห้าม

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

2

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ผ่านการ
ใช้เครื่องมือและระบบดิจิทัล
(Digital Police)

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

โครงการน าร่องในเมืองหลัก ขยายผลการใช้งานไปยังเมืองอื่นๆ

การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก (Safe City)

การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ผ่านการใช้เครื่องมือและระบบดิจิทัล
พัฒนาระบบวิเคราะห์เชิงลึกการน าเครื่องมือดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการท างาน

การน าเครื่องมือเชิงดิจิทัลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามตลอดทั งกระบวนการ 
ครอบคุลมการรับเรื่อง การสืบสวน การจับกุมและการด าเนินคดีผู้ต้องสงสัย 
เช่น พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุ เครื่องมือเก็บหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุผู้ต้องสงสัย

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

4.2 การบริหารจัดการชายแดน: 
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า
และพิสูจนต์ัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ
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วิวัฒนาการของการรักษาความปลอดภัยในการบริหารจัดการชายแดน...

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทาง
อัตโนมัติส าหรับพลเมอืงและผู้โดยสาร

ต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง และคัดกรองผู้โดยสาร ณ 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยการพิสูจน์ตัวตนและพิจารณาเอกสาร
การเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารตรวจคนเข้าเมือง

ได้รับข้อมูลผู้โดยสารและยานพาหนะก่อนเดินทางถึงที่หมาย เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า โดยพลเมืองหรือ
ผู้ถือสัญชาติของประเทศสามารถพิสูจน์ตัวตนเพ่ือรับการอนุมัติการ
เดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางอัตโนมัติ และผู้โดยสารชาวต่างชาติ
สามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารทีเ่คาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง

มีระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้านาน
ขึ น รวมทั งขยายผลให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์สามารถ
พิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ และชาวต่างชาติอื่นๆ สามารถ
พิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัลแบบสวมใส่ (Wearable 
Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล



ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้า และพิสูจนต์ัวตนผ่านช่องทาง

อัตโนมัติส าหรับพลเมอืง

ประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน
และพิสูจน์ตัวตนผ่านเอกสาร 

ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

1

2

3

เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องเข้าออกอัตโนมัติ
ส าหรับผู้โดยสารที่ผ่านเกณฑ์
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการบริหารจัดการชายแดน

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนลว่งหน้า 

1

ระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร
ข้ามแดนล่วงหน้า (Advance 
Passenger Processing)

ระบบตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมระดับการควบคุมความปลอดภัย
ของประเทศ โดยระบบจะช่วยให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถ
ตรวจสอบผู้โดยสารทุกรายที่ก าลังจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ณ 
เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินในประเทศต้นทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ
อนุมัติหรือปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าประเทศก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง

1. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

2
ขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมัติ
ด้วยระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ
(Automated Gate Expansion)

1. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

ขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมัติส าหรับพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทาง
ชีวภาพในการตรวจคนเข้าเมืองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเดินทาง ได้แก่
ทางอากาศ ทางพื นดิน และทางน  า ส าหรับทั งพลเมืองและชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้าออกประเทศเป็นประจ าที่ได้ท าการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ เช่น 
นักศีกษาต่างชาติ และผู้ถือใบอนุญาตท างาน

ขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมัติด้วยระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ
ขยายผลให้ครอบคลุมชาวต่างชาติ

ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าขยายผลให้ครอบคลุมด่านตรวจคนเข้าเมืองทางพื นดินและทางน  า

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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4.3 การป้องกันภัยธรรมชาติ: 
การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน

วิวัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการป้องกันภัยธรรมชาติ...

การป้องกันภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ นในอดีต 

(Natural Disaster Management
Based on Past Incident)

การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลพื นฐาน 

(Natural Disaster Management 
Driven By Basic Information)

การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบ
จ าลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ

(Natural Disaster Management Driven 
by Scenario-Based Simulations)

การป้องกันภัยธรรมชาตผิ่านการใช้ระบบจ าลอง
สถานการณ์ (Scenario-Based Simulation) ผ่าน

การบูรณาการขอ้มลูจากหนว่ยงานตา่งๆ ที่สามารถระบุได้วา่
ภัยธรรมชาติอะไร จะเกิดขึ นที่ไหน อย่างไร ท าให้สามารถ

เลือกใช้วิธีป้องกันและลดผลกระทบทีเ่หมาะสมที่สุดส าหรบั
แต่ละบุคคลในแต่ละพื นที่

การน าระบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื องต้นมาใช้ให้สามารถ
คาดการณ์ภัยธรรมชาติทีอ่าจจะเกิดขึ นแม้กระทัง่ในพื นที่ที่

ไม่เคยประสบภัยมากอ่น ท าให้สามารถปอ้งกนัและลด
ผลกระทบได้ทัว่ถงึมากขึ น

การป้องกันภัยธรรมชาตแิบบดั งเดมิ โดยใช้เพียง
ประสบการณ์และขอ้มูลจากเหตุการณท์ี่เกดิขึ นในอดีต ท า
ให้สามารถป้องกนัไดเ้ฉพาะในพื นที่ทีเ่คยประสบภัยมาแล้ว

สถานการณ์ A

สถานการณ์ B

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

บูรณาการข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อติดตามและบริหารจัดการภยัธรรมชาติ

1

บูรณาการข้อมูล เพ่ือติดตาม
และบริหารจัดการภัยธรรมชาติ
(Natural Disaster Data 
Integration)

ระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั งหมด 
ทั งในเชิงสภาพแวดล้อมและเชิงประชากร เช่น จ านวนผู้อยู่อาศัยราย
พื นที่ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน  า หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยต้องมีมาตรฐานในการ
จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปเชื่อมโยงและใช้ได้จริง

1. กรมป้องกันภัยธรรมชาติ

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ
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4.4 การจัดการในภาวะวิกฤต: 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
เพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
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เป้าหมายการพัฒนาภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) : 
ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วยข้อมูลพื นฐาน

วิวัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใชส้นับสนุนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต...

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่าน
การบูรณาการแบบครบวงจร

Integrated Crisis 
Management Practices

การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤตแบบดั งเดิม

Conventional Crisis 
Management Practices

การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤตด้วยข้อมูลพื นฐาน

Information Led Crisis 
Management Practices

การบริหารในภาวะวิกฤตแบบดั งเดิมในทุกขั นตอน ตั งแต่การเผชิญเหตุ 
(Response) โดยการแจ้งเตือนผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้างและการค้นหา
ผู้ประสบภัยตามพื นที่โดยไม่มีแนวทางการค้นหาที่ชัดเจน การบรรเทาทุกข์ 
(Relief) เฉพาะเมื่อมีผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนร้องเรียน จนถึงการฟื้นฟู 
(Recovery) เพียงเพ่ือให้ได้กลับมาสู่สภาพปกติก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤต 

การบริหารในภาวะวิกฤตโดยการใช้ข้อมูลพื นฐานมาช่วยในการ
ประกอบการตัดสินใจในแต่ละขั นตอนเพ่ือให้มีประสิทธิมากขึ น ตั งแต่การ

แจ้งเตือนผ่านหลายช่องทางและการค้นหาผู้ประสบภัยตามข้อมูลผู้อยู่
อาศัยรายพื นท่ี การคาดการณ์จ านวนผู้ประสบภัยเบื องต้นเพ่ือเตรียมความ
ช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ น จนถึงการเก็บข้อมูลและประเมินความเสียหาย

เบื องต้นเพื่อให้มีแนวทางการฟื้นฟูที่เหมาะสม

การบริหารในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตั งแต่การแจ้งเตือนผู้อยู่ในพื นที่ประสบภัยผ่าน

ช่องทางส่วนตัว และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยหาผู้ประสบภัย
อย่างแม่นย า จนถึงการบูรณาการข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อให้สามารถ

ค านวณชนิดและปริมาณการช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ และการ
เก็บข้อมูลผลกระทบต่างๆ เพ่ือน ามาฟ้ืนฟใูห้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

1

2

3
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางส่วนตัวรายบุคคล

1

ระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน
ช่องทางส่วนตัวรายบุคคล
(Personalized Warning
System)

ระบบบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัย
แก่ประชาชนที่อยู่ในพื นท่ีที่เกิดภัยพิบัติ ผ่านช่องทางการติดต่อส่วนตัว 
เช่น มือถือ และอีเมล์ ให้ประชาชนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ได้ถูกต้องรวดเร็วมากขึ น

1. กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2

บูรณาการข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤต
(Intelligence Centre for 
Crisis Management)

1. กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

บูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ระบบบูรณาการข้อมูลทั งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ศูนย์บัญชาการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการ
ติดตามและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูล
สถานพยาบาล ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูลที่ตั ง
หน่วยกู้ภัยหรือหน่วยบรรเทาภัย

กลับหน้ารวม 18 มาตรการ


