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การจ าแนกบทบาทการบูรณาการด้านการท างานหน่วยงานภาครัฐ



• เป้าหมายบูรณาการหน่วยงานภาครัฐยุค DIGITAL ECONOMY

• บทบาทของภาครัฐในฐานะผู้สนับสนุนหลัก

• THAILAND 4 .0  AND D IG ITAL  GOVERNMENT

• บูรณาการข้อมูล DATA INTEGRAT ION

• โครงการน าร่อง SINGLE WINDOW FOR VISA & WORK PERMIT



เป้าหมายบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้นิ ยาม DIGITAL ECONOMY ในบริบทของประเทศไทย
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เป้าหมายบูรณาการหน่วยงานภาครัฐยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Digital 
technology

trend 

New 
Communication
s Technologies

Social Media & 
Mobile 

Computing

Big Data 
Analytics

Cloud 
Computing

Internet of 
Things

Digital 
Technologies 

for 
Development 

Cyber security

นัยยะต่อประเทศไทยในการพัฒนาเข้าสู่ 
Digital Economy

 เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการสื่อสารความเร็วสูง
(อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์)
 วิจัยพัฒนา ผลิตและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสามารถสูงขึ้น
 พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
 ยกระดับศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก
 เปิดช่องทางบริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่ม
 สร้างกลไกเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ความจ าเป็นที่ภาครัฐสนับสนุนให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล

เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน

ในเวทีโลก



ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และแผนระดับชาติต่างๆ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9

พ.ศ. 2545-2549

พ.ศ.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10

พ.ศ. 2550-2554

กรอบนโยบาย IT2010 
(2544-2553)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11

พ.ศ. 2555-2559

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พ.ศ. 2560-2564

กรอบนโยบาย ICT2020 
(2554-2563)

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย

พ.ศ. 2545-2549         

กร
อบ

นโ
ยบ

าย
 IT

  2
00

0

นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ 
(9 พ.ย. 2553)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับท่ี 2)ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2552-2556      

ขยายเวลา
พ.ศ. 
2551 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร(ฉบับที่ 3) 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561

ปรับเปลี่ยน เป็น

กรอบนโยบายและแผนแม่บทด้าน ICT
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นโยบาย DE



* ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี วนัท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย
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 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ท่ีเป็นอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงูอย่างทัว่ถึง

 พัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ให้มีคุณภาพและ
มีปริมาณเพียงพอ

 ยกระดับ ขีดคว ามสามารถ ในการแ ข่ งขันขอ ง
อตุสาหกรรม ICT

 ใช้ ICT สร้างนวตักรรมการบริการของภาครฐั
 พฒันาและประยกุต ์ICT เพ่ือภาคการผลิต
 พฒันาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล า้ทาง

เศรษฐกิจและสงัคม
 พัฒนาและประยุกต์  ICT เ พ่ือสนับสนุน

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม 

ICT2020 : ยทุธศาสตรก์ารพฒันา



ICT 2020 : ตวัช้ีวดัการพฒันา

1. ร้อยละ 80 ของประชากรทัว่ประเทศ สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 
ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) และร้อยละ 95 ภายในปี 2568 (ค.ศ. 2020)

2. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพฒันาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้
อย่างรู้เท่าทนั

3. สดัส่วนมลูค่าเพ่ิมของอตุสาหกรรม ICT (รวมอตุสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนต)์ ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
18

4. ระดบัความพร้อมด้าน ICT ใน Networked Readiness Index อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาสงูท่ีสด ุ
25% (Top quartile)

5. เกิดการจ้างงานแบบใหม่ ๆ ท่ีเป็นการท างานผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์

6. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตระหนักถึงความส าคญัและบทบาทของ ICT ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
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“ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุก
ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต และการค้า
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัล รองรับการให้บริการของ ภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

ที่มา: ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2557

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน



เป้าหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม 

GDP = Labour+ICT capital + 
Non-ICT capital +…

D i g i t a l   E c o n o m y

village commerce digital content
e-Commerce

Factor-driven

Efficiency-driven

Innovation-driven

0  1
1  0

1  0  1  
0  1

Source: http://www.digital-ecosystems.org/

ยกระดับจากประเทศในกลุ่ม Efficiency-driven
เป็น Innovation-drivenre-business process

embedded systemsBrand recognition 

re-configure value network

Business Process Innovation New digital business
re-think customer value

การค านวณ GDP อ้างอิงจาก http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/modelling/documents/Brussels29.09.10MeasuringtheImpactofICT.pdf
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ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 

นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ปฏิรูปประเทศไทยสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์

วิสัยทัศน์

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน
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๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทัน
เวทีโลก

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน 
World Competitiveness Scoreboard 

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๑๕ อันดับแรก

อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง 
โดยสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๒๕

๒. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม

ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอันถือ
เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทหนึ่ง

ประชาชนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital 
Literacy)

๓. พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล

๔.ปฏิรูปภาครัฐ

อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดล าดับของ UN e-Government 
rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก ดิจิทัลไทยแลนด์

อันดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศใน
ดัชนี ICT Development Index (IDI) 
อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 
๔๐ อันดับแรก

เป้าหมาย ๑๐ ปี

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เข้าถึง (accessible) พร้อมใช้ (available) จ่ายได้ (affordable)

• อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยมีคณุภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกหมู่บ้าน ทุกเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ทุกโรงเรียน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

• ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกิน ๒% ของรายได้ประชาชาติต่อหัว

• บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถงึทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว

• ประเทศไทยเปน็หน่ึงในศูนยก์ลางการเชื่อมต่อและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างประเทศ

• โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทัว่ประเทศ

แผนงาน

เป้าหมาย

๑.๑ พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ

๑.๒ สร้างศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลอาเซียน

๑.๓ จัดท านโยบายการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ ปฎิรูปรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒. 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า

• น านวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี มาใช้ในภาคผลิต ภาคบริการในทุกอุตสาหกรรม

• สนับสนุนให้ SMEs ไทยทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาค
และเวทีโลก

• ประเทศไทยเปน็หน่ึงในผู้น าอตุสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค 

แผนงาน

เป้าหมาย

๒.๑ เพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ

๒.๒ เร่งสร้าง บ่มเพาะ ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

๒.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง

๒.๔ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน
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• ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศยัในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ  และคนพิการ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจิทัล

• ประชาชนร้อยละ ๗๕ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ภายใน ๕ ปี

• ประชาชนสามารถเข้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล

๓.๑ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางดิจิทัล

๓.๒ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ

๓.๓ สร้างสื่อ คลังสื่อและแหลง่เรียนรู้ดิจิทัล

๓.๔ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๓.๕ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. 
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

แผนงาน

เป้าหมาย

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน
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• บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นย า

• มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
หน่วยงาน และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔.๑ พัฒนาบริการอัจฉริยะส าหรับประชาชน

๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๔.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

แผนงาน

เป้าหมาย

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕. 
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

แผนงาน

เป้าหมาย

• บุคลากรวัยท างานทุกสาขามีความรู้และทักษะดิจิทัล 

• บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม
ดิจิทัล

• เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๕.๑ พัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับทุกสาขาอาชีพ

๕.๑ พัฒนาความเชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะด้าน

๕.๓ พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖.
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย

แผนงาน

เป้าหมาย
• มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

• มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม

• ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในการท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

๖.๑ พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกเพ่ือธุรกิจ

๖.๒ ผลักดันชุดกฎหมายดิจิทัล

๖.๓ สร้างความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน
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ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา ๒๐ ปี

ระยะที่ ๑
Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ระยะที่ ๒
Digital Thailand I: Inclusion

ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีสว่นร่วมในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ

ระยะที่ ๓
Digital Thailand II: 

Full Transformation
ประเทศไทยก้าวสู่การดิจิทัลไทยแลนด์

ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

ระยะที่ ๔
Global Digital Leadership

ประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแลว้ สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคมอยา่งยั่งยนื

๑ ปี ๖ เดือน

๕ ปี

๑๐ ปี

๑๐ - ๒๐ ปี

๑ ๖๓ ๕๒ ๔
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน์ การขับเคลื่อน



การขับเคลื่อน Digital Economy ของไทย
บทบาทของภาครั ฐ ในฐานะผู้ สนับสนุนหลัก



United Nations e-Government Survey คือ รายงานการจัดอับดับความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Readiness) โดย 
องค์การสหประชาชาติ ซึ่งท าการเผยแพร่รายงานผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกต้ังแต่ ปี ค.ศ. 2003 จนถึงปัจจุบัน โดยท าการส ารวจ
ทุก 2 ปี

Indicators – การให้บริการออนไลน์: Online service index (OSI)
- โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม: Telecommunication infrastructure index (TII)
- ทุนมนุษย์: Human capital index (HCI)

- การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน: (e-Participation Index) (EPI)

United Nations e-Government Survey

22



Top 10 : UN e-Government Development Index 2016

23

จากทั้งหมด  193 ประเทศ



E-Government Development Index (EGDI) 2016 : Southeast Asia

No Country EGDI 2016 Rank 2016 Rank 2014 Rank 2012
Rank Change
(2014– 2016)

1 Singapore 0.8828 4 3 10 -1

2 Malaysia 0.6175 60 52 40 -8

3 Brunei Darussalam 0.5298 83 86 54 +3

4 Philippines 0.5765 71 95 88 +24

5 Viet Nam 0.5143 89 99 83 +10

6 Thailand 0.5522 77 102 92 +25

7 Indonesia 0.4478 116 106 97 -10

8 Cambodia 0.2593 158 139 155 -19

9 Lao People's Democratic Republic 0.3090 148 152 153 +4

10 Timor-Leste 0.2582 160 161 170 +1

11 Myanmar 0.2362 169 175 160 +6

24

จากทั้งหมด  193 ประเทศ



การเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนและการจัดอับดับปี 2014 – 2016

25

THAILAND



Waseda-IAC e-Government Ranking Survey คือ รายงานการจัดอับดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Development) โดย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับองค์กรวิชาชีพทางด้านผู้บริหารสารสนเทศ (International Academy of 
CIOs: IAC) ซึ่งท าการเผยแพร่รายงานผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 65 ประเทศ มาตั้งแต่ปี 2004

Indicators – Network Readiness - Management Optimization
- Online Service - National Portal
- GCIO - E-Government Promotion
- E-Participation - Open Government
- Cyber Security

Waseda-IAC e-Government Ranking Survey

26
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Top 10 : Waseda – IAC international e-Government ranking 2016

ประเทศไทย 64.5 21

จากทั้งหมด  65 ประเทศ



Waseda-IAC e-Government Ranking Survey 2016 : Southeast Asia

No Country Score 2016 Rank 2016 Rank 2014 Rank 2012
Rank Change
(2014– 2016)

1 Singapore 91.0 1 1 2 -

2 Malaysia 58.4 31 25 27 -6

3 Brunei Darussalam 50.9 46 43 41 -3

4 Philippines 56.7 38 41 43 +3

5 Viet Nam 51.2 45 33 34 -12

6 Thailand 64.5 21 22 23 +1

7 Indonesia 58.3 32 29 32 -3

8 Cambodia n/a n/a n/a n/a n/a

9 Lao People's Democratic Republic n/a n/a n/a n/a n/a

10 Timor-Leste n/a n/a n/a n/a n/a

11 Myanmar n/a n/a n/a n/a n/a

28

จากทั้งหมด  65 ประเทศ



29ท่ีมา: ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ภาพรวมด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยตามดัชนีชี้วัดระดับสากล
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ความเชื่อมโยงนโยบาย Digital Economy 
กับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ

Digital Services ของภาครัฐที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของประชาชน  
เช่น การลงทะเบียนที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ พิธีการศุลกากร การจ้างงาน 
การจัดการสถิติ ฯลฯ ...

Citizen-centric government digital services ต้องเป็นนโยบายที่ได้รับ
ความส าคัญอันดับแรก และเป็นรากฐานส าหรับ digital government

ที่มา: บรรยาย CIO and Digital Transformation นโยบายในด้าน Infrastructure and Applications, มนู อรดีดลเชษฐ,์ 17 ก.พ. 2558.
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Digital Government  Initiative

Digitizing Government 
Services

Citizen-centric 
Government Digital 

Services

ที่มา: บรรยาย CIO and Digital Transformation นโยบายในด้าน Infrastructure and Applications, มนู อรดีดลเชษฐ,์ 17 ก.พ. 2558.
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Digital Transformation

• Re-design how IT Infrastructure operates in the world of ubiquity
– Cloud computing  vs. on-premise

• Re-define how business processes work (Application re-design)
– Agile process design
– Event driven process design

means….

ที่มา: บรรยาย CIO and Digital Transformation นโยบายในด้าน Infrastructure and Applications, มนู อรดีดลเชษฐ,์ 17 ก.พ. 2558.
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แนวคิดของ Digitizing the Government Services

ประยุกต์ใช้ Digital Platform เพื่อสร้างกระบวนการท างานทีเ่ป็นดจิิทัลบนพื้นฐานของข้อมูลหรือเนื้อหาที่
เป็นดิจิทัล (เอกสารหรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) อาศัย Open Government และ Open Data เพื่อเกิด 

Co-creation ระหว่างรัฐกับภาคประชาชน

หมายเหตุ:
Digital Platform ประกอบด้วย Secured data center and Cloud Computing Services, Collaboration platform (Social networks), Mobile apps 
platforms, Business Process Management (BPM) Platform, Big data analytics platform, etc.
Open Government: รัฐบาลเปิดเป็นการปกครองที่ให้สิทธิประชาชนที่จะเข้าถึงเอกสารข้อมูลและการดาเนินการของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการนิติบัญญัติ
Open Data: ข้อมูลที่เปิดเป็นความคดิที่ว่าข้อมูลบางอยา่งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงได้ นาไปใช้และเผยแพร่ได้โดยปลอดจากข้อ จากัดจากลิขสิทธิ์

ที่มา: บรรยาย CIO and Digital Transformation นโยบายในด้าน Infrastructure and Applications, มนู อรดีดลเชษฐ,์ 17 ก.พ. 2558.
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กระบวนการที่ต้องถูก Transformed
 Government Digital Services เป็นบริการที่ใช้ 
e-Transaction แต่ใช้กระดาษให้น้อยที่สุด 
(Paperless/Less paper)

 การบริการด้วย e-Transaction ต้องค านึงถึง 
Inter-operability มากกว่าการบริการที่ใช้กระดาษ 
(Paper base) รวมทั้งค านึงถึง Standards และ 
Common Services
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สะดวก ประหยัด เฝ้าระวัง ปลอดภัย ดูแลเท่าเทียม



ปลอดภัย เป็นธรรม ลดค่าใช้จ่าย



รายได้ มั่นคง ยั่งยืน
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การบูรณาการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ข้อมูล ข้อมูล

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ข้อมูลส ามะโนเกษตรกร

กรมหม่อนไหม

กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลผู้เลี้ยงไหม

กรมวิชาการเกษตร

ข้อมูลการก าหนดต้นทุน
การผลิต

ข้อมูลผู้ท าประมง ข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์ ทะเบียนเกษตรกร

สภาพัฒน์

เส้นความยากจน
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การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง

ข้อมูล ข้อมูล

ข้อมูล

กระทรวงการ
ต่างประเทศ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงแรงงาน

ข้อมูลใบขับข่ี
ข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ

ข้อมูลแรงงาน
ข้อมูลประกันตน

ฐานข้อมูล passport

ฐานข้อมูลผู้เสียภาษี

ฐานข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับระเบิดฐานข้อมูลผู้คุมประพฤติ
ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง ..

สนง. ต ารวจฯ

ศอ.บต.

กระทรวงมหาดไทย

ปปง.
ปปส.
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โครงการลดส าเนากระดาษเพื่อบรกิารประชาชน (Smart e-Service)

ข้อมูล ข้อมูล

ข้อมูล

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการคลัง

ลดการใช้ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน ในการใช้บริการภาครัฐ

ใช้บริการภาครัฐด้วยบัตรประชาชน 
ผ่านออนไลน์ หรือตู้เอนกประสงค์
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G-API Common Service Authentication Service

NSW 
(National Single Window) Government-Portal Citizen Portal

Appliction (Back-End Service)

E-Service (Front-End Service)

Main Database

MICT/EGA +
ส่วนราชการต่างๆ

MICT/EGA +
ส่วนราชการต่างๆ

MICT/EGA/ETDA

ส่วนราชการต่างๆ

MICT/EGA/ETDA + 
ส่วนราชการต่างๆ

ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านจุดให้บริการ
(Counter Service)

ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆ แบบ Online 
/ Self-Service Applications

เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ , ทะเบียน
พาณิชย์ , แรงงาน , สาธารณสุข... PM
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กระ

ทร
วง 
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e- Service Integration Framework

Infrastructure

Common 
Service

CATime stamp
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กรอบแนวคิดการบูรณาการขอ้มูลงานบริการภาครัฐ 



1
พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิัล
ประสทิธภิาพสงู
ใหค้รอบคลมุทั่ว

ประเทศ

2
ขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิดว้ย
เทคโนโลยี
ดจิทิัล

3
สรา้งสงัคม
คณุภาพดว้ย
เทคโนโลยี
ดจิทิัล

4
ปรับเปลีย่น
ภาครัฐสูก่าร
เป็นรัฐบาล
ดจิทัิล

5
พัฒนาก าลงัคน
ใหพ้รอ้มเขา้สู่
ยคุเศรษฐกจิ
และสงัคม
ดจิทิลั

6
สรา้งความ

เชือ่มั่นในการ
ใชเ้ทคโนโลยี

ดจิทิัล
Digital Thailand
ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี

(๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

Thailand 4.0 and Digital Government



ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘
ฉบับลงประชามติ (๗ สค ๒๕๕๙)

ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลดังนี้

..... ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ..
(๒) ให้มกีารบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเขา้ด้วยกัน
เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
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บูรณาการขอ้มูล
(Data Integration)

การบูรณาการภาครัฐและภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล
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ปัญหาหลัก 5 ข้อ อันเกิดจากการให้ข้อมูลงานบรกิารภาครัฐทีข่าดประสิทธิภาพ 



5555

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการข้อมูล: 
การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง



39



ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อขับเคล่ือน     การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

แผนงานบูรณาการ
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้*

การจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้า
มนุษย*์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า

การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา

การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ*

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การป้องกัน ปราบปราม และบา
บัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ
ภัยพิบัติ

ข้อมูลบุคคล ข้อมูลที่อยู ่ข้อมูลโครงการ เอกสาร ยานพาหนะ การเงิน นิติบุคคล ข้อมูลสินค้า ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลน้ า ข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ข้อมูลสถานะภาพของบคุคล ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลประวตัิการรักษา/ดูแลทางการแพทย ์
ข้อมูลการจบการศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลเด็ก ข้อมูลพ่อแม ่ข้อมลูนักเรียน ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลรายได้ครัวเรือน ข้อมูลภาระพึ่งพงิ ข้อมลู
ร้องเรียน
ข้อมูลการได้รับสวัสดิการ ข้อมูลผลตรวจห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการจบการศึกษา ข้อมูลโครงสร้างตลาดแรงงาน
ข้อมูลที่อยู ่ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลห้องปฏิบัติการ

Universal และ Common 
Core set

Domain Core set

Code List รหัสหน่วยงาน(สถานศึกษา) รหัสจังหวัด รหัสความพิการ รหัสโรค รหัสอาชีพ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

คณะกรรมการการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ

คณะกรรมการการบูรณาการฐานข้อมูล
น้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

คณะกรรมการการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

คณะกรรมการการบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรและบริหารโครงสร้างพื้นฐาน

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 



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 เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลู
ของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง 
มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล

3

Data Sharing Platform

วิวัฒนาการของการบูรณาการข้อมูล…

40



แผนการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการบูรณาการข้อมูล

แผนการด าเนินโครงการ

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ...

ค าอธิบายชื่อโครงการหลัก หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1

2

3

การบูรณาการข้อมูลประชาชน
(Citizen Data Integration)

E-Government Act

เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการ
เช่ือมโยงข้อมูล
(Service Improvement)

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่บรูณาการข้อมูลบุคคลแบบครบวงจร (single view of citizen) จากทุก
หน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนรา ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน ฯลฯ  โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการ
เชื่อมโยงข้อมูล

การสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมโยงการท างาน
และการบุรณาการข้อมูลภายใต้เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดเปน็ Connected 
Government 

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชนจ์ากการบูรณาการฐานข้อมูล เช่น ลดการขอส าเนา
เอกสารหรือข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว หรือลดขั้นตอนโดยให้ระบบประมวนผลโดยอัตโนมัติ อาทิ ตรวจอาชาญ
กรรมโดยอัตโนมัติ

การบูรณาการข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration)

E-Government Act

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล (Service Improvement)

1. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

1. กระทรวงมหาดไทย
2. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

2. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

4 การบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล
(Business Data Integration)

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่บรูณาการข้อมูลนิติบคุคลแบบครบวงจร (single view of business) จากทุก
หน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนนิติบคุคล ข้อมูลใบอนุญาต ฯลฯ  โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเชื่อมโยง
ข้อมูล

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การบูรณาการข้อมูลนิตบิุคคล (Business Data Integration)



Connected Government

เป้าหมายส าคัญของการเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูล หรือบูรณาการข้อมูล คือ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความ
เหลื่ อมล้ าของสั งคม สร้ าง โอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐโดย
สิทธิที่ควรได้รับ ตลอดจน เพื่อส่งเสริมการ
บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ที่ มี
ธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๑ 
/ 
๖



61

Digital Government vs. Connected Government

Traditional Government e-Government Connected Government

Traditional Modes of service delivery e-Services                     Value of Service with 
Innovation 

Easier
access

Better
engagement 

Better
coordination 

Efficient
operations 

ICT
Governance 

Connected Governance
Policy
Innovation

Shared
information

Connected Government

Service
Innovation

Online government service

A paperless government

A knowledge-based government and

Transparent government
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ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
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โครงการน าร่อง
Single Window for Visa & Work Permit
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ความร่วมมือของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
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Benefit

Reduce PaperOnline 24 Hour

Reduce the process

No more queue

Reliable data Satisfaction
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บริษัท
กรอกข้อมูล และแนบเอกสาร

พิจารณา และอนุมัติค าร้อง

ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ , ที่อยู่
เลขที่หนังสือเดินทาง
โดยสารโดยพาหนะ
มาจากด่าน
บัตรขาเข้า/ขาออก
ตม.๖ ล าดับที่
ชื่อต าแหน่ง , ชื่อบริษัท
วันที่ให้อยู่ถึง
เอกสารแนบ
หนังสือรับรองจาก BOI

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย
วันเดือนปีเกิด , สัญชาติ
หมู่โลหิต
เลขท่ีหนังสือเดินทาง
ท่ีอยู่
ชื่อต าแหน่ง
ชื่อบริษัท
วันท่ีให้อยู่ถึง
เอกสารแนบ
หนังสือรับรองจาก BOI

ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ
เลขที่หนังสือเดินทาง
ที่อยู่
ชื่อต าแหน่ง
ชื่อบริษัท
วันที่ให้อยู่ถึง
เอกสารแนบ
หนังสือรับรองจาก BOI

สีแดง คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่ม

บริษัท ยื่นค าขอ 

บริษัท ยื่นค าขอ 

หน่วยงาน
ช่างฝีมือ

กองก ากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการท างาน ของคนต่างด้าว เพื่อส่งเสริมการลงทุน 
กรมการจัดหางาน

รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

66
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การด าเนินการ
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Road Map

19/05/15 68

2560 2561 2562START END

01
โครงการน าร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window for 
Visa & Work Permit ส าหรับบริษัทที่ได้รับ BOI เท่านั้น

02

ขยายผลระบบ Single Window for Visa & Work 
Permit ทุกภูมิภาค ส าหรับบริษัทที่ได้รับ BOI เท่านั้น

03
ขยายผลระบบ Single Window for Visa & 
Work Permit ทุกภูมิภาคส าหรับบริษัทที่เป็น
ธุรกิจทั่วไป

BOI

BOI
Non-BOI
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Phuket Smart City

Phuket New Vision :
“The Tourism Island of Sustainable growth by enhancing Creative 

Economy to provide Happiness for all”
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การพฒันาปรบัปรงุคูม่อืส าหรบัประชาชน

กระทรวงคมนาคม

ขอ้มลู ณ วันที ่26 สงิหาคม 2558



(ขอ้มลู ณ วัน ที ่25 สงิหาคม 2558)

รายงานความกา้วหนา้การจดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน : กระทรวงคมนาคม

71

หน่วยงาน

จ านวนคูม่อืในระบบ

User 
อยูร่ะหวา่งจัดท า/แกไ้ข

คูม่อื
รอ Reviewer อนุมตัิ

Reviewer 
ไมอ่นุมตัิ

สง่ ส.กพร.แลว้
รอ จนท.ตรวจสอบ

ส.ก.พ.ร. อนุมตั ิ
และเผยแพรคู่ม่อื
บนเว็บไซตแ์ลว้

1 ส านักงานปลัดกระทรวง
(5 คูม่อื)

- - - - 5

2 กรมทางหลวง
(42 คูม่อื)

- - - - 42

3 กรมทางหลวงชนบท
(14 คูม่อื)

- - - - 14

4 กรมการขนสง่ทางบก
(202 คูม่อื)

- - - - 202

5 กรมเจา้ทา่
(258 คูม่อื)

8 - - - 245

6 กรมการบนิพลเรอืน
(114 คูม่อื)

36 - 2 - 81

(รวม 635 คูม่อื) 44 - 2 - 589

หมายเหต ุส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจรแจง้วา่ไมม่กีระบวนงานทีต่อ้งจัดท าคูม่สื าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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สรปุการประชุมหารอืพฒันาปรบัปรงุคูม่อืส าหรบัประชาชนของกระทรวงคมนาคม
เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2558

หน่วยงาน จ านวนคูม่อืทัง้หมด

จ านวนคูม่อืทีค่ัดเลอืก

รายละเอยีด

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

1 ส านักงานปลัดกระทรวง
5 - - -

ไมเ่ลอืกเพราะงานบรกิารขา้ราชการและเจา้หนา้ทีเ่กษียณไป
แลว้

2 กรมทางหลวง
42 6 4 - ปรับระยะเวลา

3 กรมทางหลวงชนบท
14 6 - -

ปรับงานใหค้รอบคลมุกลุม่ผูรั้บบรกิารและเชือ่มโยงระบบ
ขอ้มลูหมายเลขบัตรประชาชน

4 กรมการขนสง่ทางบก
202 4 - -

•งานสว่นใหญไ่ดน้ าเทคโนโลยมีาชว่ยพัฒนาบรกิารแลว้
•งานบรกิารทีล่งจังหวดัแลว้ระยะเวลายังแตกตา่งจาก
สว่นกลางนัน้ ระยะแรกจะปรับใหง้านขนสง่จังหวดัทกุแหง่
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน ระยะตอ่ไปจะปรับใหเ้หมอืนกบั
สว่นกลาง

5 กรมเจา้ทา่
258 1 5

•ปรับระยะเวลาโดยใชร้ะบบ E-service และจะท า MOU
เชือ่มโยงระบบขอ้มลูหมายเลขบัตรประชาชน
•มงีานทีป่รับระบบเนือ่งจากเชือ่มโยงกับระบบ NSW

6 กรมการบนิพลเรอืน
114 - - -

ไมเ่ลอืกเนือ่งจากอยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งองคก์รดา้นการ
บนิพลเรอืน

รวม 635 17 9 -
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การด าเนนิการพฒันาปรบัปรงุกระบวนงานของกระทรวงคมนาคม : ระยะที ่1 

•การขออนุญาตกอ่สรา้งทางเชือ่มกบัทางหลวง  เขา้สูท่ีด่นิวา่งเปลา่  บา้นพักอาศัย  อาคารพาณชิย ์ สถานบีรกิารน ้ามนั  สถานบีรกิารกา๊ซ  หรอื 
สถานบีรกิารเชือ้เพลงิอืน่ไกล  ทีอ่ยูใ่นหลักเกณฑ ์หรอืรปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)

•ทางเชือ่มทกุประเภทและทกุกรณี (มาตรา 37)

•กระท าการใดๆ อนัเป็นกจิการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา 48 ,56 วรรค 2)

กรมทางหลวง

•การขออนุญาต/ตอ่ใบอนุญาตระบายน ้าลงในเขตทางหลวงชนบทมาตรา 39/1 วรรค 1

• การขออนุญาต/ตอ่ใบอนุญาตตดิตัง้ แขวน วาง หรอืกองสิง่ใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)

• การขออนุญาต/ตอ่ใบอนุญาตสรา้งทาง ถนน หรอืสิง่อืน่ใดในเขตทางหลวง เพือ่ใชใ้นเป็นทางเขา้-ออกทางหลวง (ท าทางเชือ่ม,ตอ่อายใุบอนุญาต) (มาตรา 
37 วรรค 1)

• การขออนุญาตใชย้านพาหนะบางชนิด บางประเภทเดนิบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผูอ้ านวยการ
ทางหลวงชนบท ซึง่ออกมาตรา 61)

• การขออนุญาตตดิตัง้ป้ายแนะน าสถานทีใ่นเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)

• การขออนุญาตปักเสา พาดสาย วางทอ่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค 1)

กรมทางหลวงชนบท

•การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบการขนสง่ไมป่ระจ าทางดว้ยรถบรรทกุ (กฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก)

•การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบการขนสง่ระหวา่งประเทศดว้ยรถบรรทกุ (กฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก)

•การออกใบอนุญาตประกอบการขนสง่ไมป่ระจ าทางดว้ยรถบรรทกุ (กฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก)

•การออกใบอนุญาตประกอบการขนสง่ระหวา่งประเทศดว้ยรถบรรทกุ (กฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก)

กรมการขนสง่ทางบก

•ประกาศนยีบตัรรับรองผูท้ าการในเรอืดา้นพืน้ฐานความปลอดภยับนเรอื 
(Certificate fo Endorsement : CoE)กรมเจา้ทา่

(3 กระบวนงาน)

(6 กระบวนงาน)

(4 กระบวนงาน)

(1 กระบวนงาน)



11. กระทรวงเกษตรฯ นายโชต ิตราชู

12. กระทรวงสาธารณสขุ

13. กระทรวงอตุสาหกรรม

14. กระทรวงคมนาคม นางเมธนิี เทพมณี

15. กระทรวง ICT

16. กระทรวงมหาดไทย นายอภชิาต จรีะวฒุิ

17. กระทรวงศกึษาฯ

18. ส านกังานพระพทุธฯ

19. กระทรวงแรงงาน นายวชัระชยัย ์นาควชัระชยัท์

20. กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์

21. ส านกังานต ารวจฯ พลโทภราดร พัฒนถาบตุร

22. รฐัวสิาหกจิ ศ.พเิศษ ดร.ทศพร ศริสิมัพันธ์

23. หนว่ยงานของรฐั

รปูแบบอืน่
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คณะท างานการตรวจสอบคูม่อืส าหรบัประชาชน

รายชือ่หนว่ยงาน รายชือ่ทีป่รกึษาฯ

1. ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี ศ.พเิศษ ธงทอง จันทรางศุ

2. กระทรวงยตุธิรรม

3. กระทรวงวฒันธรรม

4. กระทรวงพาณิชย์ นางศรรัีตน ์รัษฐปานะ

5. กระทรวงการตา่งประเทศ

6. กระทรวงการคลงั นายชเูกยีรต ิรัตนชยัชาญ

7. กระทรวงพลงังาน

8. กระทรวงการทอ่งเทีย่วฯ นายสวุตัร สทิธหิลอ่

9. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ นางมิง่ขวญั วชิยารังสฤษดิ์

10. กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ

บทบาทหนา้ที ่: ใหท้ ีป่รกึษาเป็นหวัหนา้คณะท างานของแตล่ะสว่นราชการ ท าหนา้ทีห่ลกัในการใหค้ าปรกึษา
แนะน าเกีย่วกบัการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของคูม่อืฯ  และการพฒันาปรบัปรงุ
กระบวนงานของสว่นราชการ                        

รายชือ่หนว่ยงาน รายชือ่ทีป่รกึษาฯ



ระยะที ่1 ภายใน 3 เดอืน (ตัง้แตว่นัที ่21 กรกฎาคม 2558 ถงึวนัที ่ 21 ตลุาคม 2558) 

ปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาส าหรับกระบวนงานทีม่คีวามผดิปกตสิูงสุด 100 กระบวนงานแรก  ใหเ้กดิความเหมาะสมตามมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารภาครัฐทีค่วรเป็น

ระยะที ่2 ภายใน 1 ปี (ตัง้แตว่นัที ่ 21 กรกฎาคม 2558 ถงึวนัที ่ 20 กรกฎาคม 2559) 

พัฒนากระบวนงานทีไ่ดรั้บการปรับปรุงแลว้ในระยะที ่1 ใหเ้กดิความเหมาะสมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ด ีเชน่ การ

พัฒนาสู่ระบบ e-service หรอืการคัดเลอืกกระบวนงานเขา้สู่ศูนยบ์รกิารร่วม นอกจากนี้จะด าเนนิการปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาส าหรับ

กระบวนงานทีม่คีวามผดิปกตสิงูสดุ 100 กระบวนงานทีเ่หลอื

ระยะที ่3 ภายใน 2 ปี (ตัง้แตว่นัที ่ 21 กรกฎาคม 2558 ถงึวนัที ่ 20 กรกฎาคม 2560) 

บูรณาการกระบวนงานทีไ่ดรั้บการพัฒนาปรับปรุงแลว้ในระยะที ่1 และระยะที ่2 เพื่อจัดท าคู่มอืการใหบ้รกิารภาครัฐทีเ่ป็นไปตามวงจรการ

ด าเนนิธรุกจิ หรอืการท าธรุกรรมตา่งๆ ของประชาชน

การด าเนนิการพฒันาปรบัปรงุกระบวนงาน แบง่ออกเป็น 3 ระยะ คอื
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การปฏบิตังิานของคณะท างาน

องคป์ระกอบคณะท างาน

ทีป่รกึษา คณะท างาน

- ใหค้ าปรกึษาแนะน า
ตามประสบการณ์
และความเชีย่วชาญ
แตล่ะดา้น

- ทมีสนบัสนุนจาก
ส านกังาน ก.พ.ร.

ตรวจสอบ

ใหค้ าปรกึษา

[คูม่อื]

[หนว่ยงาน]

แผนการปฏบิตังิานปรบัปรงุคูม่อืส าหรบัประชาชน ( ในระยะ ที ่1 )

21 ต.ค.  58

1) - เลอืกกระบวนงาน 
High Impact & High Volume
(มผีลกระทบสงู มจี านวนผูใ้ชบ้รกิาร
จ านวนมาก มมีลูคา่ทางเศรษฐกจิสงู)

- รว่มระดมความคดิเห็นกบัภาคเอกชน

2) ศกึษา วเิคราะหค์ูม่อืเทยีบกบัรายละเอยีดกระบวนการปฏบิตังิานจรงิ

3) พจิารณาสรุปผลการตรวจสอบและปรบัปรุงคูม่อื

4) หนว่ยงานจดัท าแผนการพฒันากระบวนงาน หากคูม่อืยงัไมม่คีวามเหมาะสม

5) ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะแกห่นว่ยงาน
เพือ่ปรบัปรุงพฒันากระบวนงาน

ถกูตอ้ง

เหมาะสม

Process
Reengineering

ผลลพัธท์ ีค่าดหวงั

[คูม่อืมคีวามถกูตอ้งและเหมาะสม]

[การพฒันาปรบัปรงุกระบวนงาน
ใหบ้รกิาร]

[ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ และ
ส.ก.พ.ร.]

[ความพงึพอใจในการรบับรกิาร
ของประชาชน และภาคเอกชน]

21 ก.ค. 58

6) ตดิตามการปฏบิตังิานของหนว่ยงานใหเ้ป็นไปตามคูม่อื

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ระยะที ่1  ภายใน 3 เดอืน  (100 กระบวนงานแรก) ระยะที ่2  ภายใน 1  ปี  (100 กระบวนงานทีเ่หลอื) ระยะที ่3 ภายใน 2  ปี  (บูรณาการงาน)

21 ต.ค. 58

กระบวนงานส าคญั เรง่ดว่น กระบวนงาน ลา่ชา้ รอ้งเรยีน + ปรบัปรงุ งานเชือ่มโยงคาบเกีย่วหลายหนว่ยงาน

การตรวจสอบคูม่อืส าหรบัประชาชน
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หลกัการส าคญัของ พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Faster

Easier

Cheaper

• ในระยะแรกระยะเวลาตอ้งไมน่านกวา่
ทีเ่คยใหบ้รกิารประชาชนอยูเ่ดมิ

• ในระยะตอ่ไปตอ้งปรับลดระยะเวลาลงใหเ้หมาะสม

• ขัน้ตอนตา่ง ๆ ตอ้งเทา่เดมิ หรอื นอ้ยกวา่เดมิ
• เอกสารตา่ง ๆ ทีใ่ชย้ืน่ค าขอตอ้งไมม่ากกวา่เดมิ

หากกรณีทีต่อ้งขอเพิม่จากเดมิ จะตอ้งมเีหตอุนัสมควร
และตอ้งไมเ่พิม่ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยใหก้บัประชาชน
มากจนเกนิไป

• คา่ใชจ้า่ยทัง้ทางตรง (เชน่ คา่ธรรมเนยีม)
และทางออ้ม (เชน่ คา่เอกสาร คา่เดนิทาง 
คา่ระยะเวลารอคอย)    ของประชาชนตอ้ง
ไมส่งูขึน้กวา่เดมิ
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Computer and Internet Evolution 1960 – 2010+ 

1960 2010+20001970 1980 1990

Mainframe

Minicomputer

Client Server

Web

Virtualization
Cloud

Sources: Cisco’s article on “The Internet of Everything” – October 2011
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Smart Devices Streaming Consumer Data …

Consumption Data

• The next  wave of big data in marketing is consumption
data – household (or office) information about how 
products and services are used

• Mobile, WIFI and RFID connectivity

• This will produce an extraordinary increase in consumer 
insight 

Smart Devices Streaming Data 

• Cameras in stores

• Mobile devices and apps

• Scanners 

• Biometrics

• Online browsers

• Online ads and e-commerce

• RFID tags on products (powered by reader not 
batteries)

• Smart shopping carts

• Incoming phone calls

• Keyboards (comScore can identify individuals in a 
household by their typing patterns)

Source : AE Ventures



Payment Evolution: Manual-Digital-Online

Manual Cash 

Register

• Not connected

• Take only cash

• Does simple adding
• Generates no data

Digital Cash 

Register

• Connect to retail network –

inventory, sales tracking, etc.

• Take credit, debit, prepaid 

card, etc.
• Generate extensive data

Online Payment

• Can pay wherever you are and 

whenever you want

• Generate many kinds of 

transaction and consumer data

Source : AE Ventures



Six Things to Consider when thinking “Big Data”

Sources: BCG article’s “The Enabling Big Data: Building the Capabilities That Really Matter”- May 2014



DHL’s Big Data offers a dynamic designed to derive new strategies and develop more powerful 
projects & innovations

Source : AE Ventures



ปัจจุบัน บทบาทขององค์การตลาดในฐานะของการเป็นผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกในห่วงโซ่คุณค่าต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่มี
ความเข้มแข็ง ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ขนส่ง / คลังสินค้า

ต่างชาติไทย

รัฐ เอกชน

รัฐ. เอกชน

เอกชน
Private

ตลาดเอกชน

Govt.

OTOP

ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก

• e-Commerce• e-Commerce
• ตลาดแบบดั้งเดิม

• ตลาดแบบสมัยใหม่

Physical market Physical markete-Market e-Market

B2B, B2G B2C, C2C
ผู้จัดหาวัตถุดิบในการผลิต

• พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
• ปุ๋ย
• อุปกรณ์การผลิต
(ไม่อยู่ในขอบเขตการ
ด าเนินงานของ อต.)

ผู้ผลิตขั้นต้น

• ชาวนา ชาวไร่
และชาวสวน 

• ผู้ท าปศุสัตว์
• ชาวประมง

ลูกค้า

• โรงงานแปรรปู
อาหาร

• หน่วยงานรัฐ
• ร้านอาหาร / 

ธุรกิจจัดเลี้ยง
• ผู้บริโภค

• ตลาดแบบดั้งเดิม

• ตลาดแบบสมัยใหม่

ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพของตลาด: สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร มาตรฐาน นวัตกรรม และการเงิน 

บทบาทขององค์การตลาด
Source : AE Ventures



Digital Platform ขององค์การตลาดสามารถให้โอกาสทางการตลาดส าหรับผูม้ีส่วนได้เสียในการเพิ่มรายได้ของทัง้ผูข้ายและผูซ้ื้อผ่านการ
ลดขั้นตอนในห่วงโซ่คุณค่า และเปิดโอกาสใหม่ส าหรบัผูข้ับขี่ยานพาหนะทัง้หมด

การขนส่ง ผู้ซื้อผู้ขาย

ยานพาหนะทุกชนิดสามารถขนส่งได้ เช่น รถบรรทุก 
รถตุ๊กตุ๊ก รถมอเตอร์ไซด์ และ รถตู้ โดยท าการลงทะเบียน
และเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Platform ของ องค์การตลาด 
และจะมีการจัดหมวดหมู่ยานพาหนะตามประเภทของ
สินค้าที่น ามาประมูลอย่างเหมาะสม

โอกาสในการท างานของแต่ละบุคคลและ 
ผู้ประกอบการ SMEs

ทุกคนสามารถขายสินค้าผ่านทางร้านค้า-ออนไลน์ หรือ
แม้กระทั่ง e-bidding และ จับคู่ยานพาหนะในการส่งมอบ
สินค้าให้ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ป้อนข้อมูลต่างๆ ใน
โทรศัพท์มือถือ เช่น ประเภทสินค้า การบรรจุ-ภัณฑ์  
น้ าหนัก ฯลฯ

โอกาสในการขยายตลาด

ซื้อออนไลน์ / e-Bidding และ ช าระเงิน

ผู้ซื้อ เช่น ผู้ค้าตลาดครัวเรือนสามารถสั่งซื้อและช าระเงิน
ค่าสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งหลังจากนั้น ผู้ซื้อสามารถรอ
การจัดส่งสินค้าได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปซื้อสินค้าเองตามปกติ

สะดวกส าหรับธุรกิจและการใช้ชีวิต

ช าระค่าขนส่ง

Source : AE Ventures



Government Big Data: to enable Citizen Engagement using Smart Devices and Business Platform 
to Create Tangible Impacts

Enabling Citizen Engagement
Involving broad spectrum of ideas and 

interests in development of new policies or 

services and using smart devices and cloud 

business platform as data sources

Orchestrating 

Connectivities
Connecting citizens with secure public, 

private, and not- for-profit organizations to 

deliver services 

Delivering Public 

Value
Improving government efficiency & 

effectiveness with a focus on tangible 

outcomes and impacts

Citizen @ 

the Center

Source : AE Ventures



Digital Economy

“พลิกโฉมและปฏิรูปประเทศไทยสู่ยุคใหม่
ทีเ่ศรษฐกิจทันต่อสังคมโลก 

และสังคมที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” 
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Thank You
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