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หัวข้อ

 Data-Driven Government

 แนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก

 แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
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Data-Driven Government
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1. การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดยีว 

(Single View of Citizen)

• การบูรณาการข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลทีก่ระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานให้เป็น

ภาพเดียวเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหาร

จัดการภาครัฐ

ระบบอลัทินน ์(Altinn) จากประเทศนอรเ์วย ์มีการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ทําให้มีข้อมูล

เพียงพอในการคาํนวณและยื่นภาษโีดยอัตโนมัติ พลเมืองนอร์เวย์จึงไม่จําเป็นต้องกรอก

แบบฟอร์มเพื่อยื่นภาษี

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 13 มกราคม 2559 
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• มุ่งเน้นการให้บริการภาครัฐโดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชน มีระบบ

วิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม

     พอร์ทัลการท่องเที่ยว Incredible India ของประเทศอนิเดยี 

      นําเสนอแผนการทอ่งเทีย่วทีเ่ฉพาะเจาะจงรายบุคคลให้แก่นักทอ่งเทีย่ว และ

ได้รับรางวัล Word Travel Award 2552

2. การให้บริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล 

(Personalized Customer Experience)

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 13 มกราคม 2559 
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3. การให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

(One Stop Service Management)

• การบริการที่รวบรวมข้อมูลและบริการของหลายหน่วยงานมาไว้ ณ 

จุดเดียวแบบครบวงจร

ระบบจดทะเบียนธุรกจิออนไลน์ (Online Business Licensing 
Service: OBLS) ของประเทศสิงค์โปร์ เป็นระบบกลางที่อํานวยความ

สะดวกให้นักธุรกิจสามารถยื่นขออนุญาตเพื่อเริ่มต้นธุรกิจทุกประเภท

ได้ ผ่านระบบเดียวและใช้เอกสารชุดเดียว

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 13 มกราคม 2559 
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4. การเชื่อมต่ออปุกรณ์เคลื่อนที ่

(Internet of Thing & Mobility)

• เชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และอํานวยความสะดวกต่อประชาชน

โครงการ Safe City ของประเทศสิงค์โปร์ เป็นระบบรักษาความ

ปลอดภัยสาธารณะที่บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดไปยังศูนย์

บัญชาการ และนําเครื่องมือวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเชิงลึกมาประเมิน

สถานการณ์เสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ก่อนการเกิดเหตุ

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 13 มกราคม 2559 
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5.การจัดการข้อมูลขนาดใหญแ่ละการวเิคราะห์เชิงลึก 

(Big Data & Analytics)

• การบริหารและจัดการข้อมูลจํานวนมากทั้งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน

ฐานข้อมูล และข้อมูลที่ยังไม่มีระบบจัดการ (Unstructured Data) 

โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนําไปใช้ต่อยอดให้เกิดผล

ระบบบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labor 
Market: IVLM) ของประเทศเยอรมัน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์และ

วางแผนการผลิตบุคลากรให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 13 มกราคม 2559 
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6.การใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน 

(Shared Service)

• การใช้เครือข่ายข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี เช่น 

บริการด้านซอฟต์แวร์ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่ม

ขนาด (Economies of Scale)

ระบบ SingPass และ CorpPass ของประเทศสิงค์โปร์ เป็นระบบ

กลางสําหรับยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของทุกหน่วยงานภาครัฐ

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 13 มกราคม 2559 
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7.การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัย

และการอํานวยความสะดวก 

(Rebalancing between Security & Facilitation)

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธินั้นอาจมีขั้นตอนมาก จึง

จําเป็นต้องคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลการอํานวยความสะดวกให้เหมาะสม

โปรแกรม Automated Passport Control ของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้

ผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลดขั้นตอน

การพิสูจน์ตัวตน ในขณะที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 13 มกราคม 2559 
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8.การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

(Outcome-driven Transformation)

• การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานแบบครบวงจรทั้งในด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนการทํางาน เทคโนโลยีและกฎระเบียบ 

เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดตามเป้าหมายอย่าง

เป็นรูปธรรม

การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน Aadhaar ของประเทศอินเดีย ได้ศึกษา

บทเรียนจากต่างประเทศและนํามาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการจัดเก็บ

ข้อมูลลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 13 มกราคม 2559 
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9.ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง

(Change Leadership)

• ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยผู้นําระดับประเทศมีความมุ่งมั่น มี

วิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน

การพัฒนาประเทศ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ภาครัฐสามารถ

ดําเนินงานได้ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เนื่องจากได้รับ

การสนับสนุนจากเชิงนโยบายจากผู้นําประเทศอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 13 มกราคม 2559 



17หลักสูตร  รอส. รุ่นที่ 3

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับรัฐบาลดิจิทลั

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
เป็นการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มี ประสิทธิภาพโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนบูรณาการของกลยุทธ์ การทําให้รัฐบาลมีความทันสมัย และ

เกิดคุณค่าสาธารณะ โดยจําเป็นต้องอาศัยระบบนิเวศของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Ecosystem) 

ในการสร้างและเข้าถึงข้อมูล (Data) บริการ (Service) และเนื้อหาต่าง ๆ (Content) ผ่านการ     

ปฎิสัมพันธ์กับรัฐบาล โดยผู้เล่นหลักประกอบไปด้วย องค์กรรัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการ (NGOs) 

ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ และปัจเจกชน (OECD 2014)

นวัตกรรมบริการภาครัฐ

 (Public service innovation) 
รัฐบาลแบบเปิด  

(Open Government)

เศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy)

ที่มา:  ดัดแปลงบางส่วนจาก  

        รัฐบาลดิจิทัล: บทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายรัฐบาลดิจิทัลของประเทฯไทยในทศวรรษหน้า

        โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ กรรมการผู้อํานวยการ บจ. โนวิสเคป คอนซัลติ้ง กรุ๊ป วันที่ 6 พ.ค. 2558
17
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Comparing E-Government and Digital Government 
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แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม

ศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ปฏิรูปประเทศไทยสู่

ดิจิทัลไทยแลนด์

วิสัยทัศน์

Source: แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่ 5 เมษายน 2559  
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2559-2561)

แผนพัฒนาดิจิทัล         

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



24หลักสูตร  รอส. รุ่นที่ 3

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ

เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขับเคลื่อน New S-Curve 
เพิ่มศักยภาพ 
สร้างธุรกิจ 
เพิ่มมูลค่า

3. สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

สร้างการมีส่วนร่วม 
การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และ

เท่าเทียม

      5. พัฒนา
กําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
สร้างคน สร้างงาน 

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

4 ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

โปร่งใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว 

เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
กฎระเบียบทันสมัย 
เชื่อมั่นในการลงทุน

มีความมั่นคงปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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• บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และแม่นยํา

• ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมี             

ส่วนร่วมของประชาชน

• มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ําซ้อน สามารถ

รองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 พัฒนาบริการอัจฉริยะสําหรับประชาชน (smart service) 

4.3 สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (open data) และ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานของรัฐ (open government)

4.4 พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ 

(government service platform)

4.2 ปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4. 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

โปร่งใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

แผนงาน

เป้าหมาย
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
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แนวทางการพฒันาภาครฐัไทยสู่รฐับาลดจิิทัลของ
หน่วยงานต่างๆ ขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคลอ้งกัน

ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลกัษณะ “ต่างคนตา่งทํา” 
ทําให้ขาดมาตรฐานและไม่สามารถนาํมาใช้รว่มกัน
ได้

งบประมาณที่ไดร้บัไม่ตอ่เนื่องจึงไม่เกิดผลเป็น
รูปธรรม

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดา้น IT ที่
เหมาะสม

กฎหมายรองรับการดาํเนินงานอิเล็กทรอนกิส์
ปัจจุบันยังไม่ไดถู้กนาํไปใช้จรงิ

  หน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้องมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้มีความชัดเจน

  เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน

• การระบขุีดความสามารถเชิงดิจทิัลที่

หน่วยงานภาครัฐตอ้งการจะพฒันา

• การประเมินช่องว่างระดบัขีด

ความสามารถเชิงดิจิทัลที่มีอยู่ปัจจุบนั

เปรียบเทียบกับที่ต้องการจะเป็น 

• ข้อเสนอแนะมาตรการและโครงการหลกั

เพื่อให้สามารถพฒันาไดต้ามเป้าหมายภาน

ในระยะเวลา 3 ปี

ปัจจุบันการพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมี
อุปสรรคหลกัอยู่ 5 ข้อ

1

2

3

4

5

จึงจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนการพฒันา
รัฐบาลดจิิทัล ซึ่งประกอบไปดว้ย…..

การผลักดันโครงการเชิงดิจิทัล

ภาครัฐไทยปัจจุบัน รัฐบาลดจิิทัล
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  วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดบัสู่การเป็นรฐับาลดจิิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดาํเนินงานแบบ

อัจฉริยะ ให้บริการโดยมปีระชาชนเป็นศูนยก์ลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งแท้จริง”

Digital 
Government

Government Integration

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

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

• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

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

Driven Transformation

การปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ขั้นตอนการทํางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นําระดับประเทศที่มีความ
มุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความสําคญัของการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
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ระดบัการพัฒนาของการบูรณาการข้อมูลภาครฐั
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ความท้าทาย
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Single View Point of Data 
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การจัดการการรอ้งเรยีนของประชาชนในแบบบรูณาการ
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การบรูณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชน
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การบรูณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

*** 4 ยุทธศาสตร์  18 มาตรการ
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

1.ความปลอดภัย
2.มาตรฐาน
3.ความเป็นส่วนตัว

1.โครงสร้างพื้นฐาน

2.ศุนย์กลางบริการภาครัฐ
สําหรับประชาชน

3. กฎหมายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์*

กระทรวง,หน่วยงาน
หลักตามแตล่ะ

มาตรการ ประเมินตัวชี้วดั งบประมาณ
แผ่นดิน

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

สํานักนายกรัฐมนตรี , 20 กระทรวง และ หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวง ICT

* อยูร่ะหวา่งการดําเนินงาน
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บูรณาการข้อมูล (Data Integration)

บูรณาการช่องทางการเข้าถึงประชาชน (GovChannel)

Digital Government Development Framework

บูรณาการบริการและโครงสร้างพื้นฐาน (Shared Services and infrastructure)
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ภาครัฐ ประชาชน ธุรกิจ

Government 
Information

Network (GIN) 

Government 
Cloud

(G-Cloud) 

Government Software 
as a Service

(G-SaaS) 

Government 
Data Center 

การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร

การบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การบูรณาการการนาํเข้าส่งออก
แบบครบวงจร

ระบบภาษีบูรณาการ
ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบูรณาการข้อมูล
เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหาร

จัดการในภาวะวิกฤต

การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร

ระบบสนับสนุนการบูรณาการ

การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

Government 

Application Center

การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิง
รุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต

Smart 

Government Kiosk
e-Government 

Portal

ศูนย์กลางข้อมูลเปิด

ภาครัฐ (data.go.th)

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อ

ราชการ (info.go.th)
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กรอบการพัฒนางานบรกิารดจิิทัลภาครฐั
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 (ร่าง) ข้อกําหนดมาตรฐานบรกิารดจิิทัลภาครฐั

Understand User 
Needs

Multi
Disciplinary

Team

Agile and 
Responsive 

Design

Understand 
System / Tools

Make it Secure

6

Use Open 
Standards

7

Test E2E

8

Service 
Management and 

Governance

9

Business 
Continuity
Practice

Digital Take-Up 
Plan

10

1 2 3 4 5

Mandatory Optional
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แนวปฏิบัติในการพัฒนาบรกิารดจิิทัล

1. UNDERSTAND USER NEEDS
 มีการสํารวจความคิดเห็นและวิจัยความต้องการของผู้ใช้บริการ

 มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 มีข้อมูลประสบการณ์ของผู้ใช้ประสบการณ์ (User Experience)

 ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ โดยการทํา Persona

 มีรูปแบบเอกสารสรุปความต้องการของผู้ใช้บริการที่ชัดเจน พรอ้มทั้งระบุเวอร์ชันของการปรับปรุงให้

ทันสมัย

 มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและนํามาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงบริการ

2. MULTI-DISCIPLINARY TEAM
 จัดตั้ง Project Organization Chart

 กําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละตําแหนง่อย่างชัดเจน

3. AGILE AND RESPONSIVE DESIGN
 ออกแบบต้นแบบบริการดิจิทัล (Paper Prototype) และทดสอบกับผู้ใช้บริการโดยวิธีการ

สัมภาษณ์

 ออกแบบบริการดิจิทัลที่เรียบง่าย สอดคล้องและใกล้เคียงกับความคุ้นเคยจากประสบการณ์

ของผู้ใช้บริการ (User Experience)

 ออกแบบบริการดิจิทัลโดยใช้ Responsive Design เพื่อให้บริการดิจิทัลในทุกช่องทางการ

ให้บริการมีรูปแบบเดียวกัน
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5. MAKE IT SECURE
 คํานึงถึงข้อกฎหมายเพื่อให้การพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐมีความถูกต้องในตัวบท

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

  คํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. USE OPEN STANDARDS
 มีการใช้มาตรฐานเปิดการเชื่อมต่อ (Open Interface Standard)

 มีการใช้มาตรฐานเปิดการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ (Open Protocol)

 มีการใช้มาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data or Open Document Format)

7. TEST E2E
 จัดทําแผนการทดสอบ ข้อกําหนด และรายละเอียดการทดสอบกับประชาชนผู้ใช้บริการ

 ทําการทดสอบระบบการให้บริการดิจิทัลภาครัฐตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการให้บริการตาม

ภารกิจของหน่วยงานกับประชาชนผู้ใช้บริการแบบสมจริง 

แนวปฏิบัติในการพัฒนาบรกิารดจิิทัล [ต่อ]

4. UNDERSTAND SYSTEM / TOOLS
 พิจารณาความเสี่ยงและข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยหีรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

บริการดิจิทัลภาครัฐ
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8. SERVICE MANAGEMENT AND GOVERNANCE
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (Service Performance Management)

 การประเมินและพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง (Service Design and Government)

 การออกแบบการให้บริการเพื่อปรับปรงุบริการ (Re-design) คือการออกแบบแนวทาง

ปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริหาร

 การดําเนินงาน (Implement) คือการเริ่มให้บริการตามกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง

 การติดตามผล และพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิการ (Monitor) คือการเฝ้าติดตามผลการ

ดําเนินงาน และทําการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

9. BUSINESS CONTINUITY PRACTICE
 มีการทําแผนสํารองกรณีที่ระบบบริการดิจิทัลไม่สามารถใช้งานได้ (BCP) ซึ่งประกอบด้วย

แผนการดําเนินงานให้บริการอย่างต่อเนือ่ง และ แผนการกู้คืนระบบบริการดิจิทัล

 กําหนดกระบวนการให้บริการแบบ Offline

10. DIGITAL TAKE-UP PLAN

 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามภารกิจของหน่วยงาน

 ประเมินระบบบริการดิจิทัลให้สามารถรองรับจํานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

 จัดทําแผนการเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ

แนวปฏิบัติในการพัฒนาบรกิารดจิิทัล [ต่อ]
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(ร่าง) การวัดประสิทธิภาพของบรกิารดจิิทัลภาครฐั

Customer Satisfaction
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

Time Efficiency
เวลาในการส่งมอบบริการดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

Completion Rate
อัตราความสําเร็จในการใช้บริการดิจิทัล

Digital Service Availability
ความพร้อมในการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ

Digital Take-up Rate
อัตราการเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ

AGENDA
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www.ega.or.th

EGANews

www.facebook.com/itegov

Thank You


