
การประชุมระดมสมองเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
กลุ่มที่ 3: หน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
และด้านสาธารณูปโภค

โครงการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2
(Digital Government Development Plan Phase II) 

6 ตุลาคม 2559



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาที่ดีที่ สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณูปโภคของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณูปโภค

Agenda

2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค



กรอบแนวคิดการศึกษา

การประชุมรบัฟังความ
คิดเห็นและการเผยแพร่

ผลการศึกษา

 การศึกษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
จัดท า 

 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของไทย รวมถึงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งการปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 ทบทวนความครบถ้วนของเนื้อหา แผนฯ
ระยะที่ 1 ทั้งหมด 18 ขีดความสามารถ พร้อม
เพิ่มเติมเนื้อหาในรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์
และสอดคล้องกับระยะที่ 2
 ศึกษาผลการจัดอันดับในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือรัฐบาล
ดิจิทัลในระดับสากล
 ศึกษาผลการศึกษา โครงการส ารวจระดับ
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และข้อมูลอื่นๆ 
 ระบปุัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการ
ขับเคลื่ อนรั ฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยใน
ภาพรวมและในรายละเอียดของทั้ง 8 บริการ
 การศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

 การศึกษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
จัดท า 

 การวิเคราะห์ และประเมินขีดความสามารถ 
และความพร้อมเชิงดิจิทัลของภาครัฐทั้งในเชิง
กว้าง และเชิงลึก

 การสรุปผลการศึกษา โดยการน าผลการ
วิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถในการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล กับผลจากการจัดประชุม
ระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบถึง ช่องว่าง ความ
เป็นไปได้ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนาในระยะเวลาต่างๆ

 การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการผลักดัน
การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

 การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสัมพันธ์
ของขีดความสามารถทั้ง 26 ขีดความสามารถ
ในรูปแบบแผนภาพพร้อมค าอธิบาย

 การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Development Plan) 

 การจัดงานประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความ
คิด เห็น  (Focus Group) ประ เด็นปัญหา 
ความท้าทาย และโอกาสของรัฐบาลดิจิทัล
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public 
Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ระยะที่ 2  

 การเผยแพร่ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ขอ งปร ะ เท ศ ไทย  (Digital Government 
Development Plan) ฉบับเผยแพร่ พร้อม
บท ค ว า ม สั้ น ๆ  จ า น ว น  3  บ ท ค ว า ม 
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามแต่ที่ สรอ. 
จะเห็นสมควร) ความยาวบทความละ 1-3 
หน้ากระดาษ A4

 การเผยแพร่สรุปผลการศึกษา (ตามที่ สรอ. 
เห็นสมควรให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน) ใน
รู ป แ บ บ  Infographics ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ 
คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

การรวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้อง

กระบวนการจัดท า
ข้อเสนอแนะ และ
สรุปผลการศึกษา

กระบวนการศึกษา/
วิเคราะห์

1 2 3 4

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาที่ดีที่ สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณูปโภคของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณูปโภค

Agenda

4

ความเป็นมาของการพัฒนารฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค



ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย (Thailand Digital Landscape) ในระยะเวลา 20 ปี 

ระยะที่ 1 
Digital Foundation

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion

ระยะที่ 3
Digital Thailand II: 

Full Transformation

ระยะที่ 4 
Global Digital Leadership

โครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นฐานของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอืน่ๆ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกหมู่บ้าน 
และเชื่อมกับประเทศในภูมิภาคอืน่ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้านและ 
รองรับการหลอมรวมและการเชื่อมต่อ 
ทุกอุปกรณ์ 

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ

เศรษฐกิจ การท าธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล คล่องตัว
และติดอาวุธดิจิทัลให้ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน เกษตรกร ให้มาอยู่บนระบบ
ออนไลน์พร้อมทั้ง วางรากฐานให้เกิด
การลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการเปลี่ยน
มาท าธุรกิจด้วยดิจิทัลและขอ้มูล 
ตลอดจน digital technology startup 
และคลัสเตอร์ดจิิทัลเริ่มมีบทบาทใน 
ระบบเศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แข่งขัน
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และ เชื่อมโยง
ไทยสู่การค้าในระดับภูมิภาค และระดบั
โลก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรม 
เชื่อมต่อภายในและระหวา่งประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล น าประเทศไทย 
สู่ความม่ังคั่ง

สังคม ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงและบรกิารพื้นฐานของรัฐ 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัล และ 
เข้าถึงบริการการศึกษา สุขภาพ ข้อมูล 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติผ่านดจิิทัล

ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/ 
ข้อมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน

เป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้ า
ด้านดิจิทัล ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

รัฐบาล หน่วยงานรัฐมีการท างานที่เชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมลูข้ามหน่วยงาน

การท างานระหว่างภาครัฐจะเชื่อมโยง 
และบูรณาการเหมือนเป็นองค์กรเดียว 

รัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความ 
ต้องการของประชาชน เปิดเผยข้อมูล 
และให้ประชาชนมีสว่นรว่ม

เป็นประเทศผู้น าในภูมิภาคด้าน
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการรฐั
และบริการประชาชน 

ทุนมนุษย์ ก าลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะด้านดิจิทัล
เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ

ก าลังคนสามารถท างานผ่านระบบ 
ดิจิทัลแบบไร้พรมแดน มีผู้เชี่ยวชาญ 
ดิจิทัลต่างประเทศเข้ามาท างานในไทย

ประเทศไทยเกิดงานคุณค่าสูง และ 
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญดิจิทัล 
เฉพาะด้านเพียงพอต่อความต้องการ

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก าลังคน
ดิจิทัลของภูมิภาคทั้งในรายสาขาและ
ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 

ความเช่ือม่ัน รัฐบาลออกชุดกฎหมายดจิิทัลที่
ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนงาน

ไทยมีสภาพแวดลอ้มเอื้อตอ่การท า 
ธุรกรรมดิจิทัล มีระบบอ านวยความ 
สะดวกและมีมาตรฐาน

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการคา้ การท าธุรกรรมดิจิทัล 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา 
ทบทวน กฎระเบียบ กติกา ด้าน
ดิจิทัล อย่างต่อเนื่องจริงจัง

1 ปี 6 เดือน 5 ปี 10-20 ปี10 ปีภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย

ยุท
ธศ

าส
ตร

์แผ
นพั

ฒ
นา

ดิจ
ิทัล

เพื่
อเ
ศร

ษฐ
กิจ

แล
ะส
ังค

ม 

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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Digital Society

เข้าถึง (Accessible) พร้อมใช้ (Available) และสามารถจ่ายได้ (Affordable)

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ และการสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า

สร้างการมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างสรรค์สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูล 
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์

Hard Infrastructure

Digital Economy Acceleration

Digital Government

Digital Workforce

Soft Infrastructure

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
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ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (1)

7
ท่ีมา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2)

8
ท่ีมา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)



4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

• การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

• การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

• โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

• ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

• การให้ความช่วยเหลือ: การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

• การท่องเที่ยว: การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: การส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการ

เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความเส่ียงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข้อมูล เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤติ: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
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26 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัล

10

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2



เป้าหมายสุดท้ายของการพฒันารฐับาลดิจิทัลทั้ง 26 ขีดความสามารถ

ความม่ันคงแห่งชาติ งานบริการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประสิทธิภาพภาครัฐ

ขีดความสามารถรองรับต่างๆ

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤติ

การลงทุน ภาษีและรายได้ การศึกษา

การค้า (น าเข้า / ส่งออก) การให้ความช่วยเหลือ สาธารณสุข

การท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน สาธารณูปโภค

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรพัย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การเงินและการใช้จ่าย

การบูรณาการข้อมูลภาครฐั
เพื่อยกระดับบริการ

การยืนยันตัวตนและ
การบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนกิส์

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางเพื่อ
บูรณาการข้อมูล ระบบหน่วยงาน 
รวมท้ังมีมาตรการในการควบคุม
ความปลอดภัย และความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล

ใช้บัตรประชาชน (Smart Card) 
ในการยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิเมือ่เข้ารบับรกิาร และ
ใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ส าหรับท าธุรกจิภาครฐั

จัดท าศูนย์รวมข้อมูลงานบริการ
ภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการให้ทุกข้อมูล
ผ่านจุดเดียว โดยมุ่งเน้นการให้
ข้อมูลตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ยกระดับประสทิธิภาพและการใช้
งานของศูนย์รบัเรือ่งราวร้องทุกข์ 
1111 ให้เป็นระบบกลางท่ี
สามารถเชื่อมโยงเรือ่งรอ้งเรยีน
ทุกประเภทของทุกหน่วยงานได้

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้
ครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพเพื่อ
รองรับรัฐบาลดิจิทัล

สร้างการมีสว่นรว่มและสง่เสริมให้
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่
จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

บูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถก าหนดสิทธิ
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และสามารถให้บริการเชิงรุกได้

บูรณาการข้อมูลตลาดแรงงานอย่าง
ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทุกภาคส่วน เช่น การจัดหางาน การ
พัฒนาทักษะ การทราบภาพรวมตลาด

บูรณาการข้อมูลการเกษตรระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลท่ีตรงความ
ต้องการของเกษตรกรแบบรายบุคคล

ยกระดับประสบการณ์นักท่องเท่ียวใน
ยุคดิจิทัล (Digital Tourism)

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการลงทุนแบบข้ามหน่วยงาน 
ระหว่างทุกหน่วยงานผู้มีอ านาจในการ
อนุมัติอนุญาตเริ่มต้นธุรกิจ

มีระบบบูรณาการน าเข้า / ส่งออกแบบ
ครบวงจร ให้ผู้ประกอบการสามารถท า
ธุรกรรมท่ี เกี่ยวข้องกับการน าเข้ า
ส่งออกแบบครบวงจร

มีการบูรณาการขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความ
เป็นอัติโนมัติงานบริการดา้นภาษี

มีระบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูล 
ความรู้ และค าปรึกษา เพื่อประกอบ
ธุรกิจแก่ SME แบบครบวงจร ณ จุด
เดียว และภาครัฐสนับสนุนระบบ ICT

บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิด 
เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยง
ก่อนเกิดเหตุเพื่อบริหารจัดการผ่าน
ระบบศูนย์บัญชาการ 

ขยายผลร ะบบพิ สู จน์ ตั วตนด้ ว ย
ลายนิ้ ว มื อ ใ ห้ค ร อบคลุ ม ทุ กด่ า น 
ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ พ ล เ มื อ ง แ ล ะ
ชาวต่างชาติท่ีมีการลงทะเบียน

ระบบวิ เคราะห์และคาดการณ์ ภัย
ธรรมชาติจากข้อมูล และระบบจ าลอง
สถานการณ์ เพื่อติดตามและบริหาร
จัดการภัยรรมชาติ

บู รณาการข้อมูลจากหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้องในการติดตามและบริหาร
จัดการวิกฤติ

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการศึกษาแบบข้ามหน่วยงาน 
ระหว่างทุกหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความ
เป็นอัตโนมัติงานบริการด้านการศึกษา

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณสุขแบบข้ามหน่วยงาน 
เพื่อให้การด าเนนิงานด้านสาธารณสขุมี
ความรวดเร็วขึ้น

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณูปโภคระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อให้การให้บรกิารด้านสาธารณูปโภค
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
คมนาคม

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
การเ งินและการใช้จ่ ายใ ห้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น

มีระบบกลางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน เพื่อให้
สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

มีระบบกลางในการบริหารสินทรัพย์
เพื่อให้สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

มีระบบกลางในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้สามารถควบคุมความโปร่งใส 
และเพิ่มประสิทธิภาพได้
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10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลในระยะที่ 2

การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค การคมนาคม

การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรพัย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดอืน การเงินและการใช้จ่าย

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

Best Practice: Digital Technologies Hub (AUSTRALIA), 
Nectar (AUSTRALIA)
Current System: e-Education
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ส านักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
• ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย
• ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์
• ส านักงานกรมข้าราชการพลเรือน
• คุรุสภา

Best Practice: ArcGIS Online by ESRI
Current System: สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) 
Stakeholders
• กรมแผนที่ทหาร
• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
• ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ
• หน่วยงาน/ ส านักงานของแต่ละจังหวัด
• หน่วยงานที่มีข้อมูล GIS เป็นของตนเอง เช่น การไฟฟ้า 

การประปา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรม
ทรัพยากรน้ า

Best Practice: Electronic Health Record Sharing System 
(eHRSS)
Current System: ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการข้อมูล
ผู้ป่วยหรือ Health Information System (HIS): 
Stakeholders
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สารสนเทศและการ

สื่อสาร
• ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

Best Practice: Intelligent Transportation System (KOREA)
Current System: Thailand Intelligent Transportation System
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
• กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
• กรมทางหลวง (ทล.)
• กรมทางหลวงชนบท (ทข.)
• ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
• องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
• บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.)

Best Practice: Online Procurement System: KONEPS
(KOREA)
Current System: e-Government Procurement
Stakeholders
• หน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies)

• กรมบัญชีกลาง
• กระทรวงพาณิชย์
• ส านักงบประมาณ
• กระทรวงการคลัง

• ซัพพลายเออร์ (Supplier)
• ผู้ตรวจสอบ (Auditor)
• ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)

Best Practice:
• GovHRMS (HONG KONG) 
• Recruitment One-Stop (US)
• Enterprise HR Integration (US)
• e-Training (US)
• e-Payroll (US)
Current System: 
• ระบบ DPIS 
• ระบบ GMIS
• ระบบ HRD e-Learning
• Job.ocsc.go.th
Stakeholders
• ส านักงาน กพ.
• กรมบัญชีกลาง

Best Practice: DBAS’ Asset Management System
Current System: 
• GFMIS (ระบบบริหารเงินสด)
• GFMIS (ระบบสินทรัพย์ถาวร)
• PFMS-SOE
• GFMIS-SOE
• e-State Property: ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
• GIS สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
Stakeholders
• กรมบัญชีกลาง
• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรมธนารักษ์ 

Best Practice: 
• DBAS’ Financial Statistics and Analysis System
• DBAS’ Cost Management System
• DBAS’ Accounting Management System
• DBAS’ Credit and Debt Management System
• DBAS’ Expenditure and Real-time Electronic Funds Transfer 

(EFT) System
• DBAS’ Fund Management System
• DBAS’ Budget Management System
Current System: ระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์: GFMIS 
(Government Fiscal Management System)
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• กรมบัญชีกลาง

Best Practice: Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools (ITIM) / Current System: Government Shared Infrastructure 
Stakeholders: 
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Best Practice: Korean’s Efforts for e-Government
Current System: e-Government Academy  
Stakeholders: 
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
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เงินสด
สินทรัพย์
ถาวร

พัสดุ หลักทรัพย์
อสังหา
ริมทรัพย์

Network Internet IPv6 Domain Name Software License Security Privacy



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาที่ดีที่ สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณูปโภคของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณูปโภค

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค



การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (DE)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DG)

กรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
(Maturity Model)

กรณีศึกษาที่ดีที่สุด
(Best Practice)

นโยบายระดับกระทรวง/กรม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การประชุมระดมสมอง และการสัมมนา

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง

การศึกษา

สาธารณสุข

สาธารณูปโภค

การคมนาคม

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

การเงินและการใช้จ่าย

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ GAP

การศึกษาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครฐัทั้ง 10 ด้าน

การวิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครฐัโดยรวม

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม



กรอบแนวคิดทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: Maturity Model
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STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

Gartner Initial Developing Defined Managed Optimized -

United Nation Emerging Enhanced Transactional Connected - -

Deloitte Information
Publishing

Official Two-way 
Transactions

Multi-purpose 
Portals

Portal 
Personalization

Clustering of 
Common 
Services

Full Integration 
and Enterprise 
Transformation

World Bank Publish Interact Transact - - -

accenture Online Presence Basic Capability
Service 
Availability

Mature Delivery
Service 
Transformation

-

United Nation STAGE VI

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Gartner (2015), United Nations (2015) และ Lee (2010).



ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย Gartner
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Gartner (2015).



Government websites provide information on public policy, governance, laws, regulations and relevant documents

Government websites deliver enhanced one-way or simple two-way e-communication between 
government and citizen such as downloadable forms  

Government websites engaged in two-way e-communication with their citizens, 
including requesting and receiving inputs on government policies  

Government moves from a government-centric to a citizen-centric approach. They 
are proactive in requesting information and opinions from the citizen using Web 
2.0 and other interactive tools

Stage I: Emerging

Stage II: Enhanced

Stage III: 
Transactional

Stage IV: Connected

ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย United Nations 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก United Nations (e-Government Survey 2012)
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
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วัตถุประสงค์ของการประชุมระดมสมองเพือ่จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะที ่2

19

1) น าเสนอที่มาและวัตถุประสคง์ของโครงการ และน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2

2) ระดมความคิดเห็น ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2

 สถานะปัจจุบัน และความคืบหนา้การพฒันารัฐบาลดจิิทัลของหนว่ยงานของท่าน 

 ความคาดหวังในอนาคตด้านการพฒันารัฐบาลดิจิทัลของหนว่ยงานของท่าน

 ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

 ความเป็นไปได้ของการน าเอาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศกรณีศึกษาที่ดีที่สุด 
(Best Practice) มาประยุกต์หรือปรับใช้กับหนว่ยงานของท่าน 

 ประเด็นระดมสมองอื่นๆ



ประเด็นระดมสมองเพือ่จัดท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทัล ระยะที่ 2

1) รายละเอียด สถานะปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการส าคัญ (Flagship Project) ของหน่วยงานและ
หน่วยงานใต้สังกัดของท่าน หรือโครงการร่วมของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็น
รัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งโครงการที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมสมัยใหม่

2) นโยบาย โครงการ แนวโน้มการพัฒนา พร้อมทั้งความคาดหวังในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

3) ความร่วมมือหรือทรัพยากรที่ต้องการ และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ต่อการด าเนินงานในการพัฒนาด้านรัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย ส าหรับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

4) ปัญหา และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

5) ความเป็นไปได้ของการน าเอาแนวทางการด าเนินงานของประเทศกรณีศึกษาที่ดีที่สุด (Best Practice)
มาประยุกต์หรือปรับใช้กับการด าเนินงานของหน่วยงานของท่าน เพื่อพัฒนาในด้านรัฐบาลดิจิทัล

6) ขีดความสามารถเชิงรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานและหน่วยงานใต้สังกัดของท่าน ณ ปัจจุบัน ที่ท่านประเมินไว้
จากการพิจารณา Maturity Model ของรัฐบาลดิจิทัลที่น าเสนอมาในครั้งนี้
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PUBLIC UTILITY



ความท้าทายด้านสาธารณูปโภคดิจิทัลภาครัฐ

การวางแผนงานระบบสาธารณูปโภคยังมีการท างาน
ร่วมกันน้อยกว่าที่ควร

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบสาธารณูปโภคบางส่วนยังไม่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

ความสามารถในการแข่งขันในด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐานของไทยยังมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกมาก
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แผนภาพการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าก าลังของไทยในปัจจุบัน

1

ที่มา: สรุปผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และ มาตรอัจฉริยะ (Smart Meter) สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) และ IMD World Competitiveness

2

3

o ยังมี 15 การเชื่อมโยงที่ไม่มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกัน
ได้แก่ อินเตอร์เฟส PS6, PS9, PS13, PS21, PS29, PS30, PS33, 
PS34, PS35, PS36, PS39, PS43, PS46, PS55 และ PS56

2559



วาระปฏิรูปด้านพลังงาน
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การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแหง่ชาติ การปฏิรูปกิจการไฟฟ้า

1) การวางโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
พลังงาน โดย “ส านักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ” 
(National Energy Information Agency: NEIA)

2) การออกแบบโครงสร้างองค์กรที่มีศักยภาพและ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ

3) กระบวนการสรรหาผู้บริหารและบุคลากรมืออาชีพ

4) การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
5) การจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า (PDP)
6) การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าเสรี
7) การบริหารกิจการสายส่งและศูนย์ควบคมุระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า (System Operator) และตลาด
กลางซื้อขายไฟฟ้า

8) โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประชาคม
อาเซียน และภูมิภาคข้างเคียง

9) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

1 2

ที่มา: สภาปฏิรูปแห่งชาติ



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาที่ดีที่ สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณูปโภคของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณูปโภค

Agenda

25

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค



รัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค
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ผู้ให้บริการ (Service Providers) ผู้ใช้บริการ (Service Users)

• กระทรวงมหาดไทย
• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
• การไฟฟ้านครหลวง
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• การประปานครหลวง
• การประปาส่วนภูมิภาค

G2G (Government to Government)

G2B (Government to Business)

G2C (Government to Consumer)

• บริษัท ทีโอที จ ากัด
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

รัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค
(Public Utility)

ประชาชน

ผู้ให้บริการเอกชน

ภาคการศึกษา

ภาคสังคม

ภาคธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการ

หน่วยงานภาครัฐผู้วางนโยบาย

เจ้าหน้าที่รัฐ

นักการเมือง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)



โครงการสาธารณูปโภคด้านรัฐบาลดิจทิัลในปัจจุบนั
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ระบบบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ใช้เอกสาร

ระบบบริการดา้นด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามหน่วยงาน

ด้านบุคลากร ด้านงานบริการ
ด้านข้อมูลและ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการบริหารองค์กร

1 2 3 4

การให้บริการแผนที่ GIS ของ กฟน.
ผ่านระบบ GIS WEB Map Service

การบริการภาครัฐ (Linkage Center)
เช่น ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• การไฟฟ้านครหลวง
• การประปาส่วนภูมิภาค

หน่วยงานผู้ให้ที่ให้บริการ

ควบคุม/ดูแล การใช้งานระบบงาน
เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร
ของกรมการปกครองเพือ่ใชใ้นงาน/ 
กระบวนงานด้านบรกิารลูกค้า

โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

ขยายระบบการให้บริการการรับค าร้อง
ขอติดตั้งมิเตอร์/ขอขยายเขตระบบ

ไฟฟ้าแบบ One Touch Service ซึ่งน า
ระบบเทคโนโลยีแผนที่ทางภูมิศาสตร์

(GIS) มาใช้ในการตรวจสอบความพร้อม
ของระบบไฟฟ้า

โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรม/เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผู้ใช้น้ า 

(CIS)

โครงการเพิ่มจ านวนผู้ใชร้ะบบงานด้าน
ธุรกิจ (SAP:FI,MM,HR)

โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศข้อมูลเพื่อสนับสนนุการ

จัดการผลิตและจ าหนา่ยน้ า  (QPortal)

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (GISC)



แผน Smart Grid แต่ละหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

28

‘56 ‘57 2558 2563 2568 2573 2578

(ร่าง) มาตรการความร่วมมือลดการ
ใช้ไฟฟ้า (Demand Response) โดย 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
(2558 - 2563)

PEA ICT Masterplan (2558 – 2563) 

แผนระยะสั้น (2560 – 2564)
• สนับสนุนงานวิจัยและท าโครงการน าร่อง
• ก าหนดนโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน

และการลงทุนของหน่วยงานการไฟฟ้า

แผนระยะกลาง (2565 – 2574)
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ smart grid
• ปรับปรุงนโยบายกฎระเบียบเพื่อรองรับการพัฒนา smart grid
• สนับสนุนให้หน่วยงานไฟฟ้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน smart grid

แผนระยะยาว (2575 – 2579)
• สนับสนุนให้หน่วยงานการไฟฟ้าลงทุน

และพัฒนา Smart Grid ข้ันสูง
• ก าหนดนโยบาย เพื่ อสนับสนุน ให้

ประชาชนยอมรับการใช้ smart grid
• สนับสนุนให้หน่วยงานการไฟฟ้าลงทุน

พัฒนาเทคโนโลยีด้าน smart grid

2556: โครงการน าร่อง Smart grid ท่ีแม่ฮ่องสอน

2555 – 2559
• วางโครงสร้างพื้นฐาน

2560 – 2564
• ขยายการใช้งานระบบให้กว้างข้ึน

2555 – 2559
• วางโครงสร้างพื้นฐาน

2560 – 2564
• ขยายการใช้งานระบบให้กว้างข้ึน

2565 – 2569
• Optimal Stage

ที่มา: กรณีศึกษา Smart Grid ของไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2557)

2560: Industrial AMR Meter
2560: Pattaya Pilot

2556 – 2560 วางโครงสร้างพื้นฐาน 2561 – 2565
• ด าเนินโครงการน าร่อง และวางโครงข่ายหลัก

2566 – 2570
• ใช้งานจริงและประเมินการใช้งาน

2559: วางให้ Smart Meter เริ่มกระจายไปยังลูกค้ากว่า 60,000 เครื่อง

2571 – 2575
• บูรณาการใช้งาน

ท่ัวประเทศ

แผนที่น าทางการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2555 - 2569

แผนที่น าทางการพัฒนาระบบโครงข่ายสมารท์กริดของการไฟฟ้า
นครหลวง พ.ศ. 2555 – 2564

แผนที่น าทางการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2575

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579

กระทรวง
พลังงาน



ความริเริ่มด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมสาธารณปูโภคพลังงาน
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Digital Themes 
and Initiatives

ที่มา: Accenture research for the digital transformation of industries projects

Asset 
Lifecycle 
Management

Optimization & 
Aggregation

Integrated 
Customer 
Services

Beyond the 
Electron

การผลิต

การตลาด 
และการขาย

การส่ง
กระแสไฟ/
น้ าประปา

การกระจาย

เคร่ือง
วัดอัฉริยะ
(Smart 
Meter)

ที่พักอาศัย

พาณิชกรรมและ
อุตสาหกรรม คุณค่าที่ได้เพิ่ม

การบริหารจัดการประสิทธิภาพของสินทรัพย์ (Asset performance management)

คนท างานภาคสนามที่ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทลั (Digital field worker)

การวางแผนสินทรัพย์ (Smart asset planning)

แพลตฟอร์ม
พลังงานรวม
(Energy 
aggregation 
platforms)

แพลตฟอร์มอุปสงค์อุปทานแบบเรียลไทม์
(Real-time supply & demand platform)

ระบบควบคุมเครือข่ายเรียลไทม์
(Real-time network controls)

เคร่ืองมือที่เชื่อมต่อกันและสามารถ
ท างานร่วมกันได้
(Connected & interoperable 
devices)

การบริหารจัดการพลังงาน 
(Energy management)

โมเดลลูกค้าดิจิทัล (Digital customer model)

โซลูชั่นพลังงานแบบบูรณาการ 
(Energy solution integration)

การบริการส าหรับการอยู่
อาศัย Living Services

การบริการเชิงอุตสาหกรรม 
Industrial Services

การบริการในเขตเทศบาล
เมือง Municipal Services

ระบบการจัดเก็บ
พลังงานแบบ
บูรณาการ 
(Energy storage 
integration)

 Increased asset life
 Improved 

productivity
 Optimized site 

decisions

 Real-time 
optimization

 Demand 
Aggregation

 System flexibility
 Real-time pricing
 Trust & 

Transparency
 Enhanced 

experience
 Hyper-

personalization

 Data monetization
 Gateway to other 

services

1

2

3

4



ระบบบรกิารข้อมูลสาธารณูปโภคภาครัฐ: ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) ของไทย
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การก าหนดข้อมูลชั้นพ้ืนฐาน

• ชั้นของข้อมูล GIS ของไทย จะมีหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
แตกต่างกันไปดังนี้

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system : GIS) คือระบบที่ท างานโดยการป้อนข้อมูลทางภูมศิาสตร์ เช่น ภาพแผนที่ 
ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ตัวเลข ตัวอักษร ระยะทาง  เข้าไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มกัมคีวามถูกต้องแมน่ย าสูง
สามารถน าไปประยุกต์ใชง้านได้หลายด้าน GIS มีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะการจัดการส่ิงแวดล้อม การวางผังเมือง การจัดการระบบ
สาธารณูปโภค โดยการค านวณหาพืน้ที่บริเวณที่จะใชง้านจากภาพแผนที่ เช่นการวัดระยะทางในการสร้างถนนหรือการก าหนดจุดบนแผนที่
ส าหรับงานการวางท่อประปา

ระบบบริการแบบใช้เอกสาร

ระบบบริการแบบอเิล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• กรมแผนที่ทหาร

• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

• ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

• หน่วยงาน/ ส านักงานของแต่ละจังหวัด

• หน่วยงานที่มีข้อมูล GIS เป็นของตนเอง การไฟฟ้า การประปา 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ า เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย

• ข้อมูลภูมิศาสตร์เพื่อจัดการสาธารณูปโภคสว่นใหญย่งัขาดการก าหนด
มาตรฐานของคณุภาพของข้อมูล เช่น การดูระบบการไหลของน้ าประปา การ
ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือนผ่าน GIS เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานสว่น
ใหญ่ไม่มีมาตรฐานในการสร้าง บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูล ท าให้แต่ละหน่วยงาน
สร้างและจัดเกบ็ข้อมูลในแบบท่ีตนเองถนัด ท าให้การใช้งานข้อมูลข้าม
หน่วยงานพร้อมๆ กันท าได้ยาก

• เนื่องจาก GIS เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้หน่วยความจ าและประสิทธิภาพของ
ฮาร์ดแวร์ในการวเิคราะห์หรือแสดงผลคอ่นข้างสูง ท าใหอ้าจเป็นข้อจ ากัดใน
การพัฒนา หรือการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหนว่ยงานในระดับท่ีเท่าเทียมกัน (แต่
ละหน่วยงานอาจจะมีฮาร์ดแวร์ ซอผต์แวร์ไม่เท่ากัน)

กรมแผนที่ทหาร
กรมการปกครอง

กรมการผังเมือง

สนง.สถิติแห่งชาติ

กรมชลประทาน

กรมทางหลวง

กรมป่าไม้

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมทรัพยากรธรณี

กรมที่ดิน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ภูมิประเทศ

เขตการปกครอง

แม่น้ า, แหล่งน้ า

ถนน

พืชพรรณ

ดิน การใช้ที่ดิน

ธรณีวิทยา

การถือครองที่ดิน

ภูมิอากาศ
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) คือโครงข่ายไฟฟา้ที่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารมาบริหารจัดการ และควบคุมระบบ
ไฟฟ้าสมาร์ทกริดท าหน้าที่ส่งไฟฟา้จากผู้ใหบ้ริการไปยังผู้ใชบ้ริการด้วยระบบการส่ือสารสองทางเพือ่ควบคุมเครื่องใชไ้ฟฟา้ ณ บ้านของผู้ใช้ 
ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถบริหารจัดการการใชพ้ลังงานไฟฟ้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยบริษัทที่ให้บริการระบบส่งจ่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดได้พฒันา
โปรแกรมพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบการใชไ้ฟฟา้ได้ตามเวลาจริง (Real Time) ไว้ที่แต่ละครัวเรือนว่ามีการใชไ้ฟฟา้เท่าไหร่ 
จุดไหนใชม้ากน้อยอย่างไร เพื่อช่วยค านวณการแจกจ่ายกระแสไฟของเมอืง ช่วยให้การจ่ายกระแสไฟฟา้มคีวามเสถียร ลดปัญหาไฟดับในชว่ง
ที่มีการใช้ไฟสูง ทั้งยังท าให้ผู้ใชส้ามารถเหน็พฤติกรรมและปรับลดการใชพ้ลังงานของตัวเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ที่มา: กรณีศึกษา Smart Grid ของไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2557)

โครงการน าร่อง

• Smart Grid ในพื้นที่เมือง
พัทยา ชลบุรี

• Micro Grid ที่อ าเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

• ระบบผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน 
ในพื้นที่เกาะกูด และเกาะ
หมาก จังหวัดตราด

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย
• การปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาระบบจ าหน่าย

กระท าได้ยาก และมีค่าใชจ้่ายสูง
• ความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์ขอ้มลู
• การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบโครงข่ายปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้จ าหน่ายเป็นศูนย์กลาง
 สื่อสารแบบทางเดียว

 บริหารจัดการ และแลกเปล่ียน
ข้อมูล แบบ Real-Time มากข้ึน

 ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง
 มีการส่ือสารแบบสองทาง

โครงการต้นแบบน าร่อง

2560 - 2564

ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและจัดท า
โครงการน าร่อง

วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
ระบบ Smart Grid

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
แรงงานภาคสนามให้
ด าเนินงานได้ทุกพื้นที่

เตรียมการปฏิบั ติงาน
เมื่อระบบต่างๆ เชื่อมต่อ
และท างานร่วมกัน

โครงการน าร่องการ
ใ ช้ พ ลั ง ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในอาคาร

ปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่างๆ ให้รองรับระบบ 
Smart Grid

ประโยชน์ต่อภาครัฐผู้ให้บริการ
• การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
• สามารถเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟา้ขนาดเล็กที่กระจายตัวตามพืน้ที่ต่างๆ ได้
• ลดค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการตัดต่อมเิตอร์
• ลดโอกาสสูญเสียรายได้จากการละเมดิใชไ้ฟ (Energy Theft)
• มีฐานข้อมูลที่ช่วยใหว้างแผนพลังงานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น



ตัวอย่างระบบบริการรฐับาลดิจทิัลด้านสาธารณูปโภคการประปา
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ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาออนไลน์

• ประชาชนสามารถตรวจสอบคุณภาพของน้ าประปาที่จ่ายโดยการ
ประปานครหลวงได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
คุณภาพของน้ าของแต่ละสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าได้แบบ Real-
time

แอปพลิเคชันบริการประชาชนของการประปาสว่นภมูิภาค

• ประชาชนสามารถตรวจสอบสถิติการใชง้านน้ าประปาของตนได้ 
ตรวจสอบยอดค้างช าระของค่าประปา ติดตามข่าวสารของการ
ประปาส่วนภูมภิาค และแจ้งเหตุเก่ียวกับการประปาได้ผ่าน Mobile 
Application



จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริการภาครฐัด้านสาธารณูปโภค
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ที่มา: Bolliger & Company (Thailand)

• หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
สาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพในการให้บริการสูง

• โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคของไทยค่อนข้างมี
ความพร้อม สามารถให้บริการประชาชนได้ทั่วถึง

• ขาดการบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
กล่าวคือ บริการ e-Services ในสาขานี้ยังไม่เป็นที่นิยม

• ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ระบบสาธารณูโภคพื้นฐานยัง
มีปัญหาการให้บริการในช่วง Peak Time

• เทคโนโลยี Grid และ GIS ที่พัฒนามากขึ้น ส่งผลให้มี
โอกาสในการเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการในด้าน
สาธารณูปโภคอื่นๆ และโดยรวมที่ดีขึ้น

• โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐมีการขยายตัวและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

• เทคโนโลยีด้านสาธารณูปโภคดิจิทัลและการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่องมือใหม่ อาจส่งผลให้บุคลากรภาครัฐ
จะต้องพัฒนทักษะเพิ่มเติมอย่างมาก

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารฐับาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณูปโภคของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณูปโภค

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค



แนวโน้มด้านพลังงานในอนาคต (Energy 2020)
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Smarter data and devices lead to smarter choices

ที่มา: GOV2020, Deloitte

An Application Layer for the 
Smart Grid
การน าเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ ทั้งเซนเซอร์ 
มาตรวัด รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่
แบบ Real Time จะช่วยใหก้ารจัดการการใช้
พลังงาน/น้ าประปาได้ง่าย เพียงผ่านอุปกรณ์
มือถือ

Gamifying Sustainability

การร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการภาครัฐ
และ เอกชน เพื่ อประ เมินพฤติกรรม
ผู้บริโภค เพื่อจัดวางแผนการให้บริการแก่
ผู้บริโภค เช่นเดียวกับการบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิต

Connect, Collaborate, and Co-exist
Everyone is a Utility
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะ
สามารถน าเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทน เช่น 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น มาผลิต
พลังงานและจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อ
กระจายต่อไปในตลาดพลังงาน

Environmental Mission 
Convergence
กระแสอนุรักษ์ด้านส่ิงแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น 
ส่งผลให้หน่วยงานเอกชนและรัฐต่างๆ หันมา
ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน/น้ ามาปรับใช้
กับการด าเนินการต่างๆ รวมไปถึงเกิดการ
สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อก่อให้เกิด
การผลักดันประเด็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Sustainability Solution markets
Market Externalities Become 
Market Opportunities
กระแสอนุรักษ์ด้านส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้
หน่ ว ย ง านภาค รั ฐ แล ะ เ อกชนต้ อ ง
ด าเนินการท า CSR อย่างไรก็ดี ก็น าไปสู่
แนวทางการด าเนินธุรกิจแบบใหม่โดยใช้
ประโยชน์จากธุรกิจสีเขียว อาทิ ธุรกิจ 
Kickstarting Innovation ด้านนวัตกรรม
ที่ เกี่ ยวข้องกับ ส่ิงแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน

Rebalancing the “Green 
versus Growth” Equation
การขยายตัวของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ที่ สู ง จน เกินไปในอดีต  น า ไป สู่การ
ปรับเปล่ียนไปสู่การออกกฎหมายด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหม่ ที่จะสร้างแรงจูงใจต่อ
ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ ภ า ค รั ฐ ใ น ก า ร ใ ห้
ความส าคัญกับด้านส่ิงแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น



Best Practice 1: ArcGIS Online by ESRI
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1. ArcGIS for Electric Utilities ท าให้เกิดมูลค่าใหม่ๆ  จาก
ข้อมูลที่มีอยู่ โดยสามารถเชื่อมต่อการท างานบนโมบาย ผ่าน
ทุกอุปกรณ์ ตรวจสอบการปฎิบัติงานได้แบบ real time ซึ่งจะ
ช่วยให้จัดการกับผลที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าดับกับผู้บริโภค 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ArcGIS for Water Utilities ช่วยรักษาและแก้ไขข้อมลู
สินทรัพย์ได้เร็วขึ้นและด้วยความผิดพลาดและความซ้ าซ้อน
ให้น้อยลง ปรับปรุงแผนการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ด้วยการ
แสดงผลข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูงด้วยแผนที่ที่อ่านง่าย เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานภาคสนามด้วยแอปพลิเคชนับนมอืถือ

Arc Geographic information system (ArcGIS) คือ ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Esri จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทผู้น าที่
ให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส (Geographic Information System: GIS) อย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็น
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ GIS ที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการยอมรับจากผู้ใชง้านทั่วโลก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐทั่วโลก (ArcGIS) ซึ่ง ArcGIS ใน
ปัจจุบัน ได้เปิดเผยข้อมูลผ่าน Open Data Initiatives ผ่าน ArcGIS Online ซึ่งหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐอเมริกา ทั้งหมดสามารถเข้าถึง 
และพัฒนาข้อมลู GIS เพื่อให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น โดย ArcGIS สามารถประยุกต์ใชง้านร่วมกับการบริหารจัดการสาธารณูปโภคได้
หลายรูปแบบ เช่น การบ ารุงรักษาข้อมูลระบบน้ าประปาในตัวเมอืงเพือ่ลดการสูญเสียน้ า การตรวจสอบข้อมูลการใชง้านไฟฟ้าในครัวเรือน
บนแผนที่ การตรวจสอบการกระจายตัวของโรงจ่ายน้ ามนัต่างๆ เป็นต้น

ความส าเร็จ และประโยชน์

• ArcGIS ช่วยให้การบริหารทรพัยากรน้ าและไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบสามารถเก็บข้อมูล บริหาร และรักษาความแม่นย าของข้อมูลน้ าได้
• เสริมสร้างความโปร่งใสในการท างานของรัฐ ผ่านการแชร์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในรูปแบบของ interactive maps กับผู้มีส่วนได้สว่นเสียในระบบสาธารณูปโภค อาทิ ประชาชน พนักงานราชการในพื้นที่ 

หน่วยงานก ากับดูแล และองค์กรด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: GIS Supports Sustainable and Effective Water Utility Practices, Esri White Paper, July 2014
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: The digital utility: New opportunities and challenges, McKinsey & Company, May 2016

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

การกระจายทรัพยากร
พลังงานจะถูกวิเคราะห์
โดยเทคโนโลยี Big Data 
เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
สอดคล้องกันระหว่างอุป
สงค์และอุปทาน

ยุทธศาสตร์ด้ านการ
บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย์ ที่ มี
ฐ า น ข้ อ มู ล เ ป็ น ตั ว
ขับเคล่ือน ซึ่งจะรวมถึง
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ก า ร
พยากรณ์เหตุการณ์สมมติ
ที่อาจจะเกิดขึ้น

Smart Grid และ Smart 
Pipes จะท าให้การควบคุม
เกี่ยวกับน้ าและไฟฟา้เป็นไป
อย่างอัตโนมัติ  จะช่วยให้
เพิ่มประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และการฟื้นตัว
ของระบบเครือข่ายที่ดีขึ้น

การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
จะดีขึ้น จากการวิเคราะห์ 
Customer Journey การ
แบ่งส่วนตลาด และการ
ปรับแต่ งการ ส่ือสารให้
เหมาะสมกับลูกค้า

แพลตฟอร์มที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร
กระจายทรัพยากร
พลังงานและตลาด
พลังงาน

การท างานของ Back-
office จะมีความเป็น
อัตโนมัติมากขึ้น และใช้
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตัดสินใจมากขึ้น

คนท างานภาคสนามจะ
สามารถเข้าถึงแผนที่ ข้อมูล 
เคร่ืองมือการจัดการงาน 
และสามารถปรึกษาทีมงาน
แบบเรียลไทม์ได้ทุกสถานที่

ค ว ามตร ะหนั ก ใ น
เรื่องสมดุลของพลังงาน
จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

ระบบสาธารณูปโภค ในปัจจุบัน ได้มีเคร่ืองมือดิจิทัลจ านวนมากที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการที่สูงขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงาน 
(ตั้งแต่การผลิตพลังงานไปจนถึงการบริหารจัดการความสัมพันธฺกับลูกค้า) เช่น ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคได้สร้างแอปพลิเคชันมือถือส าหรับแจ้งเตือน
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคประจ าเดือน จ่ายค่าบริการทางออนไลน์ ตรวจเช็คปริมาณการใช้บริการออนไลน์ และการบริหารจัดการในภาวะขาดแคลนไฟฟ้า/
ประปา 
นอกจากนี้ ยังมีระบบ Smart Grid และ Smart Pipes ที่ช่วยลดภาระการท างานของมนุษย์และลกความผิดพลาดในการท างานลง และฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่จะช่วยให้การบริหารสินทรัพย์และการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: How Utilities Are Deploying Data Analytics Now, Bain & Company, May 2016

บริษัท Bain & Company ได้ระบุว่า การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อการบริหารจัดการภาวะขาดแคลน หรือภาวะวิกฤติ
ด้านสาธารณูปโภค ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะชว่ยใหก้ารฟื้นฟจูากสภาวะขาดแคลน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจาก
ให้รายละเอียดที่มากขึ้น ซึ่งจะสามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้งา่ยขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หากพิจารณาปัจจัยตัวแปรต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่มากขึน้ จะส่งผลให้ความแมน่ย าในการวิเคราะห์
เหตุการณ์สูงขึ้นถึง 2 – 3 เท่า

ระยะเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการฟื้นฟูสาธารณูปโภคพลังงาน

ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดที่มากข้ึน และมีความลึกของข้อมูล
มากข้ึน  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากข้ึน

รายละเอียดข้อมูลเหตุการณ์สภาวะขาดแคลนพลังงาน

รายละเอียดข้อมูลหลังจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์สภาวะขาดแคลนพลังงาน

รายละเอียดข้อมูลหลังจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์สภาวะขาดแคลนพลังงาน และวิเคราะห์ข้อมูล GPS

ระยะเวลาที่ขาดแคลนพลงังาน

Dispatching first responder
Responder traveling and working
Crew dispatching
Crew traveling and working

Dispatching first responder
Responder traveling
Responder working
Crew dispatching
Crew traveling
Crew working

การเพ่ิมตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยเพิ่มความแม่นย า
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์สภาวะขาดแคลนพลังงาน

ตัวแปรที่ใช้ โมเดลการ
วิเคราะห์เดิม

โมเดลการ
วิเคราะห์ใหม่

ประเภทอุปกรณ์  

ภูมิภาค/พื้นที่  

ข้อมูลสภาวะอากาศ  

สถานะการซ่อมแซม 

ขอบเขตของการขาดแคลน 

จ านวนชั่วโมง 

ผลกระทบต่อลูกค้า 

วันที่เกิดเหตุ 

เหตุการณ์อื่นที่เกิดพร้อมกัน 

ความแม่นย าในการวิเคราะห์เหตุการณ์สูงขึ้นถงึ 2 – 3 เท่า
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X-Road คือโครงข่ายหลัก (backbone) ของการบริการภาครัฐของเอสตเนีย (e-Estonia) ซึ่งจะท าให้ฐานข้อมูลของการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Services) เชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการท างานสูงสุด

X-Road ได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2545 โดย X-Road ได้สร้างทางเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลจ านวนมาก อาทิ ข้อมูลจดทะเบียน
ยานพาหนะ ข้อมูลศุลกากร ข้อมูลประชากร หรือแม้กระทั่งข้อมูลธนาคารพาณิชย์ โดยจ านวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ มีอยู่ประมาณ 
600,000 ชุดข้อมูล และเติบโตขึ้นจนในปี 2556 มีชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันบน X-Road ถึง 287 ล้านข้อมูล ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 487 เท่าใน 10 ปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• Estonian Information 
System Authority

Source: Digital Technologies Hub (www.digitaltechnologieshub.edu.au)

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

ความส าเร็จและประโยชน์

• ฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยงกัน ท าให้เกิดการให้บริการ e-Services แบบบูรณาการ
• หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จะไม่ถูกจ ากัดในประเด็นเร่ืองของข้อมลูในการใชป้ระโยชน์จากข้อมลูประเภทใดประเภทหนึ่งหรือผู้ใหบ้ริการซอฟต์แวรป์ระเภทใดประเภทหนึ่ง
• การท างานของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการท างานของภาครัฐลง

E- Institution - institutionview

Population 
Register

Health 
Insurance 
Register

Vehicle 
Register

Document 
record 

management 
systems

Document 
repository

Energy Telecom
Banks

Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server

Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server

Public Sector Private Sector

Internet X-Road
Security Server Security Server Security Server Security Server

Adapter Server

X-GIS

Adapter Server

Administrative System of 
the state information system

ID-Card & 
Mobile ID

E-Country - Countryview

Government Portal – Your Estonia

User Interfaces Certification centerX-Road Center

X-Road Certification Center

Server 1

Server 2 Monitoring

Helpdesk
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ที่มา: Smart Grid Maturity Model, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon (2010)

Pioneering

Optimizing

Integrating 

Enabling

Initiating

เกิดนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ จากการน าระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะมาใช้ อาศัย
การประมวลผล Big Data ของทั้งประเทศ เพื่อมาจัดการบริหารการใช้สาธารณูปโภค 
(Utilization) ทั้งด้านอุปสงค์ (ผู้ให้บริการ) และอุปทาน (ผู้รับบริการ)

น าระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility) มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการได้สูงสุดได้ทั่วทั้งองค์กร/ประเทศ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า (ตั้งแต่
การผลิตไปจนถึงการให้บริการ) รวมท้ังมีการสนับสนุนการท างานด้วยระบบอัตโนมัติให้
มากขึ้นในองค์กร/ประเทศ

บูรณาการใช้งานข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อ
ใช้ประโยชน์จากบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร และเริ่มเชื่อมต่อการท างานบนโม
บาย แพลตฟอร์ม ผ่านทุกอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real time อันจะอ านวย
ความสะดวกแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาชน

มีการลงทุนจัดท าระบบต่อยอดจากการด าเนินการในระบบต้นแบบ (ระยะที่ 1)
พร้อมทั้งเร่ิมจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านต่างๆ โดยรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลาง และ
เริ่มจัดท าระบบหรือเว็บไซต์เพื่อเปิดให้บริการด้านข้อมูลแก่ประชาชน

เริ่มมีการส ารวจแนวทางการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ของประเทศ
โดยเริ่มทดลองน าระบบต้นแบบ (Pilot System Project) ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Smart 
Grid เป็นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร อาทิ คน เครื่องจักร ฯลฯ นอกจากนี้ 
ต้องสร้างวิสัยทัศน์ในองค์กร เพื่อริเร่ิมการท างานอย่างจริงจัง

1

2

3

4

5



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาที่ดีที่ สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณูปโภคของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณูปโภค

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค



ICT INFRASTRUCTURE



วาระพัฒนา: การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการ 

1) ปรับข้อก าหนดอัตราส่วนการถือหุ้นของ
ต่างชาติในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

2) แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกจิการ
โทรคมนาคม

3) บริหารจัดการคลื่นความถี่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

4) เพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (International Gateway)

5) พัฒนาศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Data Center)

6) สร้างกลไกการก ากับดูแลการ
แข่งขันให้เป็นไปโดยอย่างเสรี
และเป็นธรรม

7) พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าแบบ
บูรณาการ

8) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

9) สร้างกลไกการคุ้มครองความ
ปลอดภัยของข้อมูลและความเป็น
ส่วนตัวบนโลกอินเทอร์เนต็

10) พัฒนาระบบราชการให้เป็น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

11) ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สิงหาคม 2558)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน (Soft Infrastructure)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการ (Service Infrastructure)
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion)

สร้างองค์ความรู้และสังคมดิจิทัล (Digital Knowledge and Society)

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

1 2 3

วาระการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจะกล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศน์ของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่างๆ ดังนี้
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ดัชนี Networked Readiness Index (NRI) ประเมินความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศลุ่มตัวอย่างในหลากหลายมิติ

Sub Index A:
Environment

Sub Index B:
Readiness 

Sub Index C:
Usage

Sub Index D:
Impact

การเมืองและกฎระเบียบ ระบบสาธารณูปโภค การเข้าถึงของประชาชน ผลกระทบทางทางเศรษฐกิจ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และนวัตกรรม

ต้นทุนในการเข้าถึง การเข้าถึงของภาคธุรกิจ ผลกระทบทางสังคม

ความสามารถในการใช้งาน การเข้าถึงของภาครัฐ

สภาพแวดล้อมในตลาด ความพร้อม การใช้และการเข้าถงึ ผลกระทบ

ท่ีมา: Global Information Technology Report 2016 ของ World Economic Forum (WEF)
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สิงคโปร์ 8th 6.27 6.11 16th

ไทย 73rd 4.73 4.94 62nd

มาเลเซีย 63rd 4.87 4.77 73rd

อินโดนีเซีย 96th 4.17 4.65 81st

เวียดนาม 84th 4.53 4.65 82nd

ฟิลิปปินส์ 85th 4.52 4.36 92nd

กัมพูชา 103rd 3.95 4.08 100th

สปป.ลาว 101st 3.98 3.85 107th

เมียนมา 128th 2.80 3.07 118th

ในด้านความพร้อม (Sub-Index B: Readiness) ไทยอยู่ในอันดับที่ 62 ของโลก โดยดีขึ้นกว่าปีก่อน 9 อันดับ

ฟินแลนด์

6.63 1st

ไต้หวัน

6.45 2nd

ไอซแ์ลนด์

6.41 3rd

ปี 2558 ปี 2559

4.64
ค่าเฉลี่ยทั่วโลก 2558

4.50
ค่าเฉล่ียอาเซียน 2558

ต าแหน่งที่เปล่ียนแปลง

(2557)
หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลส าหรับประเทศบรไูนในปี 2559
ท่ีมา: Global Information Technology Report ของ World Economic Forum (WEF)
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คะแนนดัชนี BSA Global Cloud Scorecard ปี 2559
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ท่ีมา: รายงาน BSA 2016 Global Cloud Scorecard

ค่าเฉลี่ยทั่วโลก 67.2
ค่าเฉลี่ยอาเซียน (5) 58.2
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คะแนนดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index) 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา สปป. ลาว

0.00

0.50

1.00

Legal Technical Organizational Capacity Building Cooperation
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา สปป. ลาว

ท่ีมา: Global Cybersecurity Index & Cyberwellness Profiles 2014

ค่าเฉลี่ยท่ัวโลก 0.39
ค่าเฉลี่ยในอาเซียน 0.28

3rd 6th 13th 15th 16th 16th 17th 18th 25th 27th

คะแนนดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index)
คะแนนรวมทุกสาขา

Global 

Ranking

คะแนนดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index)
คะแนนรายสาขา
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กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาที่ดีที่ สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณูปโภคของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณูปโภค

Agenda

48

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค



โครงสร้างพื้นฐานการให้บรกิารอิเล็กทรอนิกส์

49

ผู้ให้บริการ (Service Providers) ผู้ใช้บริการ (Service Users)
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรมอุตุนิยทวิทยา
• ส านักงานสถิติแห่งชาติ
• ทีโอที
• กสท โทรคมนาคม
• ไปรษณีย์ไทย
• ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชน (ISPs)

G2G (Government to Government)

G2B (Government to 
Business)

G2C (Government to Consumer)

• ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)

• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.)

• ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Shared Infrastructure)

ประชาชน

ผู้ให้บริการเอกชน

หน่วยงานด้านการศึกษา

ภาคสังคม

องค์กรระหว่างประเทศ

หน่วยงานภาครัฐผู้ใช้งานบริการ

หน่วยงานภาครัฐผู้วางนโยบาย

เจ้าหน้าที่รัฐ

นักการเมือง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)



ภาพรวมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน

50
ท่ีมา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมลู

การสร้างนวัตกรรม

การเข้าถึง/โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทุนมนุษย์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ความพร้อมด้านไอซีทีโดยรวม

ประเมินคุณภาพโดยรวมของไอซีทีในประเทศ และผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ

Networked Readiness Index (NRI)
ประเมินความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ความส าคัญของ
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อการด าเนินธุรกิจ

Global Competitiveness Index: Innovation
ประเมินการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และความสามารถของประชากร
ในการใช้ประโยชน์จากไอซีทเีพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต

ICT Development Index (IDI)

ประเมินความคืบหน้าของหน่วยงานภาครฐัในการเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัล และคุณภาพ e-Service ของภาครัฐ

UN e-Government Development Index
ประเมินคุณภาพของทุนมนุษย์ โดยพิจารณาจากระดับการศึกษา 
และอัตราการรูห้นงัสือของประชากร

Human Capital Index (HCI)

*ข้อมูลปี 2557*ข้อมูลปี 2559*ข้อมูลปี 2559

*ข้อมูลปี 2559 *ข้อมูลปี 2558 *ข้อมูลปี 2559

สูงสุดอันดับท่ี 2 ของอาเซียน

ปริมาณแบนด์วิดท์

3rd อินโดนีเซีย

4th ฟิลิปปินส์
5th ไทย
6th เวียดนาม
7th สปป. ลาว

อันดับที่ 57 ของโลก

2nd มาเลเซีย

3rd บรูไน
4th ไทย
5th ฟิลิปปินส์
6th เวียดนาม

อันดับที่ 74 ของโลก

1st สิงคโปร์

2nd มาเลเซีย
3rd ไทย
4th อินโดนีเซีย
5th ฟิลิปปินส์

อันดับที่ 62 ของโลก

1st สิงคโปร์

2nd มาเลเซีย
3rd ไทย
4th ฟิลิปปินส์
5th เวียดนาม

อันดับที่ 48 ของโลก

2nd มาเลเซีย

3rd ฟิลิปปินส์
4th ไทย
5th บรูไน
6th เวียดนาม

อันดับที่ 77 ของโลก

สูงสุดอันดับท่ี 2 ของอาเซียน

ความเร็วบรอดแบนด์เฉลี่ย

ต่ าสุดอันดับท่ี 6 ของอาเซียน

ต้นทุนบรอดแบนดม์ีสาย

ต่ าสุดอันดับท่ี 5 ของอาเซียน

ต้นทุนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ต่ าสุดอันดับท่ี 4 ของอาเซียน

ต้นทุนบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์

อันดับท่ี 6 ของอาเซียน

สัดส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สูงสุดอันดับท่ี 4 ของอาเซียน

สัดส่วนการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

สูงสุดอันดับท่ี 2 ของอาเซียน

สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศัพท์เคลื่อนที่

อันดับท่ี 67 ในปี 2558 อันดับท่ี 103 ในปี 2553

อันดับท่ี 102 ในปี 2558 อันดับท่ี 57 ในปี 2558



สถานการณ์ปัจจุบัน: โครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ภาครฐั
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Government Shared Infrastructure)

ระบบ/โครงการที่เกิดขึ้นแล้ว

ระบบ/โครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ยังได้ด าเนินโครงการส าคัญ ทั้งส้ิน 2 โครงการ เพื่อพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลใหเ้กิดระบบการเชือ่มโยงข้อมลูระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และควรเป็นการพัฒนา
เพื่อให้ระบบการท างานมคีวามสอดคล้องกัน ได้แก่

• มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Service Standard)
• มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

การพัฒนาเครือข่ายส่ือสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 

(Government Information 
Network: GIN)

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ 
(Government Cloud: G-Cloud) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัย
คุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ 

(Government Computer Emergency 
Response Team: G-CERT)

การให้บริการระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ

สื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)



โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
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ระบบบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ใช้เอกสาร

ระบบบริการดา้นด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามหน่วยงาน

ด้านบุคลากร ด้านงานบริการ
ด้านข้อมูลและ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการบริหารองค์กร

1 2 3 4

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครฐั 
(G-Cloud)

• ส า นั ก ง า น รั ฐ บ า ล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)

หน่วยงานผู้ให้ที่ให้บริการ

การจัดท าแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพฒันารฐับาลดิจทัิล 

(Digital Government 
Transformation)

การยกระดบัความสามารถและสร้าง
ความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสรมิ
รัฐบาลดิจิทัล (Government Digital 

Skills)

การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการ
ประชาชนตาม พ.ร.บ.อ านวยความ

สะดวกฯ พ.ศ. 2558
การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครอืขา่ย

อินเทอร์เน็ต (G-SaaS)

การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government Innovation 

Center)

ระบบ/โครงการ
ที่เกิดขึ้นแล้ว

ระบบ/โครงการที่
ก าลังจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ยังได้ด าเนินโครงการส าคัญ 
ทั้งสิ้น 2 โครงการ เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สง่ผลให้เกิดระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหวา่งหน่วยงานภาครฐั และควรเป็นการพัฒนาเพื่อให้ระบบการท างานมีความสอดคล้อง
กัน ได้แก่

• มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Service Standard)
• มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)



โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์: Government Shared Infrastructure 
(GIN, G-Cloud, G-Cert, G-SaaS, and Government Digital Innovation Center)
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ระบบบูรณาการงานบริการข้ามหน่วยงาน

• GIN สามารถช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เกิดการ
ให้บริการ Common Service ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้ดูแลระบเครือขา่ยเพียง
หน่วยงานเดียว ซึ่งประโยชน์ของ GIN เป็นดังนี้ 
1. Extranet เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครฐัหรือระหวา่งหน่วยงานภายในจังหวัด

หนึ่งกับศาลากลางจังหวัด
2. Intranet User เชื่อมโยงการใช้งานภายในแต่ละหน่วยงาน ทั้งระหว่างกรมภายใต้

กระทรวงเดียวกนั หรือระหว่างหน่วยงานภายใต้กรมเดียวกัน
3. Common Service เชื่อมโยงแอปพลิเคชันต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อให้บริการ 

Common Service ต่างๆ เช่น GFMIS CABNet

• G-SaaS การให้บริการซอฟท์แวร์ผา่นเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตในรปูแบบบรกิารเช่าใช้
ตามลักษณะการใช้งานจริง โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งชุดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพราะสามารถเช่าใช้เฉพาะส่วนที่ต้องการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเม่ือเทียบกับการซื้อ
ซอฟท์แวร์พร้อมสิทธ์ิการใช้งาน (Licenses) ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งชุดลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้งบประมาณสูง

GIN คือ การให้บริการเครือขา่ยสารสนเทศแกห่น่วยงานภาครัฐในลักษณะบูรณาการเป็นระบบเครอืข่ายสารสนเทศที่เชื่อมต่อกระทรวงจนถึงระดบักรมและหน่วย
ราชการส่วนภูมิภาคที่รองรบัการใช้งานหลากหลายรปูแบบทั้งระบบงานภายในและการบรกิารประชาชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและรองรบัปริมาณข้อมลูข่าวสารของรฐั 
โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังบริการกลางต่างๆ (Common Service) ของงานภาครัฐ 
G-Cloud คือ บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้ เสมือนอยู่ในหน่วยงานเอง และมีการใช้งานระหวา่งกันไดโ้ดยไม่มีข้อจ ากัดเชิงพื้นที่ 
G-CERT คือ ศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภาครฐั มีหน้าที่หลักในการจัดการและตอบสนองเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครฐัตามนโยบายสง่เสริมการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการสรา้งเครือข่ายพันธมิตร
G-SaaS คือ การให้บริการซอฟท์แวรผ์่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตในรูปแบบบริการเช่าใช้ตามลักษณะการใช้งานจริง โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งชุดลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ระบบบริการแบบใช้เอกสาร

ระบบบริการแบบอเิล็กทรอนิกส์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย

• ระดับความลับของข้อมูล: แต่ละหน่วยงานมีระดบัความลับ
ของข้อมูลที่แตกตา่งกัน ท าให้ข้อมูลบางประเภทไม่สามารถ
ใช้เชื่อมโยงผ่านระบบ GIN, Cloud, G-SaaS กลางได้ บาง
หน่วยงานยังต้องลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อดูแลเอง

• G-CERT ยังท างานครอบคลุมเฉพาะในส่วนของการบรหิาร
ตรวจสอบจัดการในเรื่องของการโจมตีตัวระบบเครือข่าย
เท่านั้น มิได้รวมถงึการบรกิารป้องกันหรือตอบสนองการ
โจมตีในด้านอื่นๆ  

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน



การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network: GIN)

 เพื่อขยายเครือข่ายสารสนเทศกลางให้ครอบคลุมส่วนราชการให้มีระบบ
เครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีความมั่นคง 
ปลอดภัย รวดเร็ว ให้แก่ทุกส่วนราชการ และให้บริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง

 เพื่อสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและบริการภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรับ-ส่ง 
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อลดความซ้อซ้อนของระบบ
ฐานข้อมูล และลดการใช้งบประมาณด้านระบบเครือข่าย รวมถึงสามารถ
บูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้ร่วมกันได้

GIN คือ การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐในลักษณะบูรณาการเป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมต่อกระทรวงจนถึง
ระดับกรมและหน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งระบบงานภายในและการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงและรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐ โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังบริการกลางต่างๆ 
(Common Service) ของงานภาครัฐ ให้เกิดการใช้งานเครือข่าย GIN อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนในเชิงงบประมาณของประเทศ

 มีหน่วยงานภาครัฐใช้เครือข่าย GIN เพิ่มขึ้นจ านวน 300 หน่วยงาน
 มีระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกัน (Common 

Services) เพื่อบูรณาการข้อมูลจ านวน 10 ระบบ
 มีความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) ไม่ต่อกว่าร้อยละ 99.95

 Extranet เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือระหว่างหน่วยงานภายใน
จังหวัดหนึ่งกับศาลากลางจังหวัด

 Intranet User เชื่อมโยงการใช้งานภายในแต่ละหน่วยงาน ทั้งระหว่างกรม
ภายใต้กระทรวงเดียวกัน หรือระหว่างหน่วยงานภายใต้กรมเดียวกัน

 Common Service เชื่อมโยงแอปพลิเคชันต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อให้บริการ 
Common Service ต่างๆ เช่น GFMIS CABNet

 มีหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการ GIN จ านวน 3,651 หน่วยงาน หรือเพิ่มขึ้น
จ านวน 299 หน่วยงาน จากเป้าหมาย 300 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 99.67

 มีระบบบริการภาครัฐที่ใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GIN จ านวน 10 ระบบข้อมูล
 ผลักดันการบูรณาการและเพิ่มการใช้งานเครือข่ายให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ประโยชน์

ความคืบหน้า (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559)

จ านวนสะสมหน่วยงานรัฐที่ใชบ้ริการเชื่อมโยงเครือข่ายและใช ้Common Service
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การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) 

 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการในรูปแบบ Cloud 
Service เพื่อลดความซ้อซ้อนในการของบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยลดภาระขอหน่วยงานในการ
บริหารจดการและบ ารุงรักษา ให้บริการระบบที่มีพื้นที่ใช้งานอย่าง
มั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานและกฎหมายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พร้อมดูแลและให้ค าปรึกษา

G-Cloud คือ บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้ เสมือนอยู่ในหน่วยงานเอง และมีการใช้งานระหว่างกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเชิงพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐจ ะ
สามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของ
บุคลากรภาครัฐ ให้สามารถท างานได้สะดวก คล่องตัว และสามารถมอบการบริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน

 มีหน่วยงานภาครัฐบริการ G-Cloud จ านวน 308 หน่วยงาน 952 ระบบ 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจ านวน 202 ระบบ จากเป้าหมาย 100 ระบบ คิด
เป็นร้อยละ 100

 ยกระดับบริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานผ่านช่อง
ทางการจัดใช้งานในรูปแบบ VPN อย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ และสนับสนุนการให้บริการเนื่องจากเหตุฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติต่างๆ 

วัตถุประสงค์ ความคืบหน้า (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559)

จ านวนสะสมของระบบ / โครงการที่ติดต้ังบนระบบ G-Cloud
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Computer 
Emergency Response Team: G-CERT)

 เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการของบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ รวมถึงจัดหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลอยู่นั้นใหม้ีความมั่นคง
ปลอดภัย ในกรณีเกิดภัยคุกคามภายในเครือข่ายของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยในการให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาเหตุละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย

G-CERT คือ ศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ มีหน้าที่หลักในการจัดการและตอบสนองเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายส่งเสริมการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยและช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้การตรวจสอบและให้ค าปรึกษาทางด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยแก่หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 15 หน่วยงาน

 มีการตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งดูแล ปรับปรุง แก้ไขระบบ
สารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ถูกคุกคามโจมตี และมีการ
ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐแล้ว 11 หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ความคืบหน้า (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559)

 จากการประมาณจ านวน Web Attacks ที่เกิดกับองค์กรภาครัฐของไทย
พบว่า ในปี 2559 จะเว็บไซต์ของรัฐที่ถูกโจมตี จ านวน 662 เว็บไซต์ 
โดยประเภทของการโจมตีแบ่งได้เป็น (1) Web Defacement (การเจาะ
เข้าระบบแล้วท าการเปล่ียนแปลงเว็บไซต์) จ านวน 410 เว็บไซต์ (2) 
Malware URL (ใช้เว็บไซต์ในการเผยแพร่ Malware) จ านวน 200 
เว็บไซต์ และ (3) Phishing (การขโมยข้อมูลส าคัญของผู้ใช้งาน) จ านวน 
52 เว็บไซต์

* ประมาณการจาก ThaiCERT Annual Report, 2013

สถานการณ์  Cyber Attacks ของประเทศไทย
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การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 

 เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จากระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และเป็นการรักษาความปลอดภัยของ
ข่าวสารภาครัฐ ป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลทางราชการ ลดความ
ซ้ าซ้อนในการลงทุน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันใหเ้กิดผลประโยชน์
สูงสุด สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องแมใ้นสภาวะเกิดภัยพบิัติ

MailGoThai คือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ เน้นยกระดับโรงสร้างพื้นฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้สิทธิเฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการนั้น โดยหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการเอง ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังสามารถใช้บัญชีรายชื่อของ MailGoThai เป็น Government ID 
เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้ด้วยบัญชีเดียว 

 มีจ านวนบัญชีจดหมายอเล็กทรอนิกส์ไมน่้อยกว่า 33,550 บัญชี
รายชื่อ

 ความต่อเนื่องในการใหบ้ริการ MailGoThai ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99.50

 มีผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 30,889 บัญชีรายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 
92.06 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 33,550 บัญชีรายชื่อ โดยนับเฉพาะผู้ใช้งานระบบที่
ได้ Login เข้าระบบปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง (Active User) ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ 
กพร.

 โดยที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 337,122 บัญชีรายชื่อ หรือ
คิดเป็น 675 โดเมน (ไตรมาส 2 ปี 2559)

 ด าเนินการปรับเปล่ียนไปใช้ระบบบริหารจัดการแบบ Commercial ซึ่งช่วยพัฒนา
มาตรฐาน รูปแบบบริการและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของ
ฟังก์ชั่นการท างานให้มีคุณสมบัติการใช้งานสอดรับกับ Platform ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ความคืบหน้า (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559)
จ านวนสะสมบญัชผีู้ใชง้าน MailGoThai
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การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

1 2

3 4

5

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ การบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากร

และบริหารโครงสร้างภาครัฐ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร
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การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
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การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ การบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากร

และบริหารโครงสร้างภาครัฐ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร
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การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐจ าเป็นต้องเข้าใจทั้งมิติของ “ข้อมลู” และ “การให้บริการภาครัฐ”

ข้อมูลจากหน่วยงานภายใน
กระทรวงหลัก

ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
กระทรวงหลัก / 

หน่วยงานต่างประเทศ

ข้อมูลที่มีหลายหน่วยงานเก็บรวบรวมซ้อนกันอยู่ และที่สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้

บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อทั้งหมดมาผนวกใน
ฐานข้อมูลร่วมกัน

จัดท า/ เพ่ิมเติม/ แก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัย สามารถ
ค้นหาและใช้งานได้ง่าย และสามารถน าไปใชไ้ด้จริง

การบูรณาการฐานข้อมูลกลางรอบด้าน เพื่อจัดท าการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครฐั
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จัดท าคลังข้อมูลกลาง1

• หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านคลังข้อมูลกลาง
• เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานต้องอัพเดทที่

ฐานข้อมูลกลาง

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเอง2

• หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
• ระบบของแต่ละหน่วยงานต้องมีช่องทางให้หน่วยงาน

อื่นเข้าถึงข้อมูล

เครือข่าย (Network)

กรม ก. กรม ข. กรม ค.

เจ้าภาพผู้ดูแลคลังข้อมูล

กรม ก. กรม ข.

กรม ค. กรม ง.

Gateway Hub

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครฐั
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Restricted Data Public Data

คลังข้อมูลน้ า

Gateway

Security

NGIS

Gateway

Security

ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์

Gateway

Security

คลังข้อมูลอื่นๆ

Gateway

Security

Gateway

Security

Open Data

Gateway

Security

Public Government 
Information

Gateway

Security

Government Network

Portal
E-Portal, Data.go.th, App.go.th, etc.

Data Mapping
Master and Meta Data

Data Registration Service
Administrative System

Report
Public View Private View

Service and Support

Helpdesk Monitoring

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(ประธานกรรมการ)

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
(รองประธานกรรมการ)

อธิบดีกรมการปกครอง
(กรรมการและเลขานุการ)

ผู้อ านวยการส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

นายพิชัย สนแจ้ง (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อธิบดีการศุลกากร
อธิบดีกรมสรรพสามิต
อธิบดีกรมสรรพากร
อธิบดีกรมการกงสลุ

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมปศุสัตว์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

อธิบดีกรมการจัดหางาน
เลขาธิการส านักงานประกันสังคม

อธิบดีกรมการแพทย์
เลขาธิการคุรุสภา

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขาธิการส านักงานกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร
เลขาธิการส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุตธิรรม

ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา

เพื่อให้การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลประชาชนที่จัดเก็บ
ระหว่างหน่วยงานใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน 
สนับสนุนการให้บริการประชาชนและการก าหนดยุทธศาสตร์
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายๆ มิติ

องค์ประกอบการบรูณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
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แนวทางการด าเนินงานการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

1 2 3

ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
กระบวนงานในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนของส่วน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดท าฐานข้อมูลประชาชน (Population Information 
Database)  ต ามอ า นาจหน้ าที่ ที่ ก า หนด ไว้ ใ น
กฎหมาย และมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลประชาชน
ให้ครบถ้วน

วิเคราะห์ กลั่นกรอง และรายงานผลน าเสนอข้อมูลรายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ด า เ นิ น ก า ร อื่ น ใ ด ต า ม ที่
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

ก าหนดมาตรฐานการใช้ข้อมูลร่วมกัน น าไปสู่การให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (National Single Windows)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อ
ด าเนินการใดๆ ได้ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 

เชิญผู้แทนส่วนราชการอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ 
หรือหร่วยงานภาคเอกชนมาชี้แจง หรือส่งข้อมูลใดๆ มาให้
คณะกรรมการได้ และประสานงานตรงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล

4

5 6

7

1 2 3
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การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

1 2

3 4

5

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ การบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากร

และบริหารโครงสร้างภาครัฐ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร
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การบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

การบูรณาการด้านบริหารจัดการน้ า ควรเน้นการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล และเป็นข้อมูลมีความพร้อมใช้งาน 
เผยแพร่โดยประกอบไปด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

ฐานช้อมูลทุติยภูมิลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า จากกรมทรัพยากรน้ า ชั้นข้อมูลจากข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) จากกรมทรัพยากรน้ า

ข้อมูลต าแหน่ง สถานที่ ศักยภาพบ่อน้ าบาดาล 
จากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน จากกรมควบคุมมลพิษ

เป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
ทรัพยากรน้ า

เป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
ทรัพยากรน้ า

เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูลบ่อน้ าบาดาล เป็นข้อมูลคุณภาพน้ าทั่วประเทศ ซึ่งได้จากการติดตามและตรวจสอบของกรม
ควบคุมมลพิษกับส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคทั้ง 16 แห่ง จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ า
ทั่วไป (635 จุด) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ (71
สถานี) และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค (27 
สถาน)ี ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าในกลุ่มพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น คุณภาพน้ าทั่วไป 
โลหะหนัก อิออน สารฆ่าแมลง สารพิษ และอื่นๆ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ประธานกรรมการ)

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (รองประธานกรรมการ)

ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร (กรรมการและเลขานุการ)

ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมเจ้าท่า

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการประปานครหลวง
ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ

ผู้แทนกองทัพบก
ผู้แทนกองทัพเรือ

ผู้แทนส านักงบประมาณ
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ผู้แทนส านักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้อ านวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

เพื่อให้การรวมรวบฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ
ประเทศ สนับสนุนการตัดสินใจ ส่ังการในการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งใน
สภาวะวิกฤติอย่างเป็นเอกสภาพและมีประสิทธิภาพ

นายวีระ วงศ์แสงนาค
(ที่ปรึกษา)
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ก าหนดกรอบนโยบายและแผนการด าเนินงานในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

1

ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์น้ า เพื่อ
เป็นข้อสรุปสนับสนุนการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

2

เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และรายงาน
ผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

3

เชิญผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนมาชี้แจง หรือส่งข้อมูลใดๆ ให้คณะกรรมการได้ และ
ประสานงานตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล

4

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินการใดๆ 
ได้ตามความจ าเป็น

5

ด าเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

6

แนวทางการด าเนินงานการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ
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การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

1 2

3 4

5

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ การบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากร

และบริหารโครงสร้างภาครัฐ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร
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ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง

1 2 3

4 5 6

7 8 9

สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูลตั้งแต่
ระดับกระทรวง กรม ระดับ ภาค ระดับจังหวัด รวมทั้ง
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในทุกระดับ โดยใช้ประโยชน์จาก
ระบบเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม

พัฒนาและจัดท าข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว 
การบูรณาการด้านการข่าวในทุกระดับของศูนย์ประสาน
ข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่น าไปสู่การแจ้งเตือนและส่ังการ
แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์

สนับสนุนและเร่งด าเนินการจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูลเรือ
การจัดระเบียบ การเข้า-ออก ทางทะเล เพื่อให้เกิดการรับ
รู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเลของศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกับระดับวัยของประชากร โดยให้เน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ให้มีจิตส านึกด้านความมั่นคง

พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทาง
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐในระดับนโยบาย หน่วยงานทาง
วิชาการ สถาบันการศึกษาหรือศูนย์วิชาการด้านความ
มั่นคง เป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านความมั่นคง

สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง 
รวมทั้งสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความ
มั่นคงสู่เวทีชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและองค์กรทาง
ศาสนา

เสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
กลุ่มอาสาสมัครผู้น าชุมชน และประชาชนเกี่ยวกับ
สถานการณ์และปัญหาระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน 
ทัศนคติที่มีต่อไทยและความต้องการของประเทศเพื่อน
บ้าน

ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในการ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
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องค์ประกอบการบรูณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

รองนายกรัฐมนตรี
(ประธานกรรมการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(รองประธานกรรมการ)

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ
(กรรมการและเลขานุการ)

ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แทนส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
ผู้แทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ

เพื่อให้การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคงเป็น
เอกภาพ ส าหรับการวิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผน
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง สนับสนุนการตัดสินใจของ
นายกรัฐมนตรี ในการบริหารราชการแผ่นดิน
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แนวทางการด าเนินงานการบรูณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

ก าหนดนโยบายและแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง เพื่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ เสนอ
แนวทางการแก้ไขภัยคุกคาม และการวางแผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ สนับสนุนการตัดสินใจและ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี สภาความม่ันคงแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง พร้อมทั้งรายงานความ
คืบหน้าต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

เชิญผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนมาชี้แจง หรือส่งข้อมูลใดๆ 
มาให้คณะกรรมการได้ และประสานงานตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินการใดๆ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

ด าเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

1 2

3 4

5

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ การบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากร

และบริหารโครงสร้างภาครัฐ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร
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กรมในสังกัด

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Internet Web Site

รัฐวิสาหกิจในสังกัด

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ า
รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานสถานการณ์ด้านพิบัติภัย

รายงานสถานการณ์ด้าน Climate Change
ข้อมูลรายวัน

ข้อมูลสถานการณ์ฯ

หน่วยงานนอกสังกัด

ผู้บริหาร

Presentation

Database System

ข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้อง

Analysis

PMOC

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
(Ministry of Natural Resources and Environment Operation Center : MNOC)
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การด าเนินงานการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

เตรียมความพร้อมของข้อมูลที่จะน ามาบูรณา
การเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ใน 5 ด้าน ดังนี้

จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2558

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการบริหารจัดการ
เรื่องที่ดินท ากิน ปกป้องผืนป่า  ทวงคืนผืนป่า เป็น
ต้น

2) ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการเรื่องขยะ
มูลฝอย ของเสียอันตราย สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น

3) ด้านทรัพยากรน้ า เพื่อการบริหารจัดการน้ าของ
ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าสาขา เป็นต้น

4) ด้านพิบัติภัย เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย 
ลดความสูญเสีย และการแจ้งเตือนภัย เป็นต้น

5) ด้านการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เพื่อการ
บริหารจัดการสถานการณ์หมอกควันไฟป่า การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

บูรณาการข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐ
จ า ก ทุ ก ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ จั ด ท า
หลักเกณฑ์การปรับปรุงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 
4000 (ครม. เมื่อ 29 ธันวาคม 2558
รับทราบหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ)

จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ 
ครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2558  
(รายละเอียดจะน าเสนอในปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ)

บูรณาการข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐจากทุก
หน่วยงาน และจัดท าหลักเกณฑ์การปรับปรุง
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา
ส่วน 1 : 4000

1 2 3
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องค์ประกอบการบรูณาการฐานข้อมูลด้านทรพัยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธาน

กรรมการ)

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
(รองประธานกรรมการ)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ)

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ
ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แทนส านักงบประมาณ
ผู้แทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ปลัดกระทรวงเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปลัดกระทรวงศึกษา

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงพลังงาน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

เจ้ากรมแผนที่ทหาร
อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมเจ้าท่า

อธิบดีกรมทางหลวง
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมป่าไม้
อธิบดีกรมอุปยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เลขาธิการส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อธิบดีกรมที่ดิน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ

ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ

เพื่อให้การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความโครงสร้าง
พื้นฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ วางแผนงบประมาณ และ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ สนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีใน
การบริหารราชการแผ่นดิน
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แนวทางการด าเนินงานการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

ด าเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินการใดๆ ได้ตามความจ าเป็น

เชิญผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนมาชี้แจง หรือส่ง
ข้อมูลใดๆ มาให้คณะกรรมการได้ และประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการ
สนับสนุนข้อมูล

ก ากับ ติดตาม บูรณาการฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ก าหนดนโยบายและบูรณาการฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะส าคัญและ
จ าเป็นทางกายภาพ เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินและติดตามการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการ
วางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สนับสนุนการตัดสินใจและการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี

1

2

3

4

5
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การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

1 2

3 4

5

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ การบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากร

และบริหารโครงสร้างภาครัฐ

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร
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การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร

ใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการฐานข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถเข้าถึงสถานะของการช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้มาขอรับบริการมีสิทธิ์
ได้รับได้ทันที โดยใช้เลขประจ าตัว 13 หลัก

1) เ พิ่ ม ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการ
เริ่มด าเนินการนโยบายต่างๆ

2) เพิ่มความโปร่ งใสและลดการ
รั่วไหลของงบประมาณ เช่น การ
ให้ เ งิ นซ้ า  แ ล ะการขอหลาย
ช่ อ งท าง  เ นื่ อ ง จ ากสามารถ
ติดตามสถานะต่างๆ ได้ทันที 
(Real Time Status Tracking)

3) เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน 
ในการเข้ารับความช่วยเหลือ โดย
จ าเป็นต้องพกบัตรประชาชน
เพียงใบเดียว (One Card for All 
Subsidies)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้ต้องการความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

1. แสดงบัตรประชาชน

2. ป้อนข้อมูล 13 หลักเข้าระบบ

3. ระบบเช่ือมต่อและดึงข้อมูลจาก Cloud ภาครัฐ
กระทรวงเกษตร

พม.

อื่นๆ

4. แสดงสถานะของการช่วยเหลือที่มีสิทธิ์ได้รับ

• ค่าปุ๋ย รับแล้ว
• ค่าผลผลิต ยังไม่ได้รับ
• ค่าภัยแล้ง ยังไม่มีสิทธิ์

• เงินผู้สูงอายุ รับแล้ว
• เงินคนพิการ ยังไม่ได้รับ



จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
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ที่มา: Bolliger & Company (Thailand)

• มีบุคลากรจ านวนมากที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT

• มีกรอบนโยบายและกฎหมายท่ีชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์

• การลงทุนภาคบริการของภาคเอกชนไทยอยู่ในระดับสูง ท าให้
การให้บริการ e-Services มีค่อนข้างครบครัน และมีบริการที่
หลากหลาย

• มีการบริการ e-Services ของภาครัฐไทยเปิดให้บริการ
มากมาย ค่อนข้างครบครัน

• ผู้ใช้และผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศยังขาดความรู้ความเข้าใจ

• ขาดการสร้างแรงจูงใจโดยภาครัฐให้พัฒนา

• ระเบียบราชการภาครัฐยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลักดันประเทศสู่ระบบ Paperless

• บุคลากรจ านวนมากขาดทักษะด้าน IT โดยเฉพาะระบบคลาวด์

• ระดับความลับของข้อมลู: แต่ละหน่วยงานมรีะดับความลับของขอ้มลูที่แตกต่างกัน ท า
ให้ข้อมูลบางประเภทไมส่ามารถใชเ้ชือ่มโยงผ่านระบบ GIN, Cloud, G-SaaS กลางได้ 
บางหน่วยงานจึงยังต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ดูแลเอง

• G-CERT ยังท างานครอบคลุมเฉพาะในส่วนของการบริหารตรวจสอบจัดการในเรื่อง
ของการโจมตีตัวระบบเครือข่ายเท่านั้น มิได้รวมถึงการบริการป้องกันหรือตอบสนอง
การโจมตีในด้านอ่ืนๆ 

• อุปกรณ์ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์มีราคาถูกลง

• จ านวนผู้ใช้บริการ e-Services ภาครัฐก าลังเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

• ความไม่เชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลออนไลน์

• หน่วยงานยังกังวลเรื่องการจารกรรมข้อมูล 

• กฎหมายกฎระเบียบที่อาจไม่เอื้ออ านวยต่อการแบ่งปันข้อมูล

• ลักษณะการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานภาครัฐมีลักษณะเฉพาะ ท าให้
การเปิดข้อมูลสาธารณะหรือการเชื่อมโยงข้อมูล ขาดมาตรฐานท่ีควรจะ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารฐับาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานอเิล็กทรอนิกส์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาที่ดีที่ สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณูปโภคของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณูปโภค

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค



Best Practice 1: Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools (ITIM)

82

ที่มา: Market Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools, Gartner, May 2016

ITIM Tools คือเครื่องมือ/ โซลูชั่นในช่วยการวางแผนการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกจิสามารถท างานไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยไมต่ิดขดั ระบบ IT จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ท างานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มี Downtime และการติดตามการท างานของระบบ IT ทั้งหมดแบบ Real-time ก็ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับองค์กร ซึ่งระบบ IT 
Infrastructure Monitoring นี้จะท าการรวบรวมข้อมลูสถานะการท างานของอปุกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่ายผา่นทาง ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สถานะการ
ท างานของอุปกรณ์ทั้งหมด, ตรวจสอบการโจมตีที่เกิดขึ้นในเครือขา่ย และท าการแสดงผลแบบ Real-time ผ่านทาง Dashboard และการแจ้งเตือน รวมถึงสร้าง
รายงานได้

ดังนั้น การใช้งาน ITIM ที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ จะช่วยให้การบริหารโครงสรา้งพื้นฐานการให้บริการอเิล็กทรอกนิกส์ประเภทต่างๆ (Network, CERT, และ 
Cloud Services) มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความผิดพลาดในการท างานของโครงสรา้งพื้นฐานที่จะเกิดขึ้น และท าให้โครงสรา้งต่างๆ ท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

Gartner’s Recommendations for adopting ITIM 

1. ITIM tools จะต้องสามารถตอบสนอง Trends ต่างๆ ที่ก าลังเปลี่ยนไปดังนี้
 Dynamic Infrastructure
 Cloud
 Workflow Complexity
 Internet of Things
 Analytics

2. ในการเลือก ITIM Tools จะต้องเลือก Tools ที่สามารถ
 แสดงผลข้อมูลที่เป็นสาเหตุเป็นผล และ monitor ร่วมกันระหว่างกลุ่มของ

ทีมงาน เช่น ทีมที่ดูแล network, server, application, storage และ 
virtualization พร้อมกันได้

 แสดงผลข้อมูลที่สามารถเข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละระดับ 
(Tailored Dashboard)

 เลือก ITIM Tools ที่เหมาะสมกับความสามารถของทีม IT Operations
 เลือก Tools ที่สามารถท างานร่วมกับเครื่องมือ IT Operations 

Management (ITOM)
 และเลือก Tools ที่มีความยืดหยุ่น ปรับแต่งรายละเอียดของการ monitor 

ได้ตามต้องการ

1

Monitoring Hybrid IT

ตัวอย่างของ Requirements ใหม่ๆ ที่ฟังก์ชั่นของ ITIM ควรมี

2 ตัวอย่าง ITIM (SolarWinds) ที่แสดงผลผ่าน Dashboard ที่เข้าใจง่าย และแสดงผลระหว่าง Domain ต่างๆ 
พร้อมกันได้  

SaaS-Based ITIM Web Technologies and APIs

“Tailored Dashboard”
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X-Road คือโครงข่ายหลัก (backbone) ของการบริการภาครัฐของเอสตเนีย (e-Estonia) ซึ่งจะท าให้ฐานข้อมูลของการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Services) เชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการท างานสูงสุด

X-Road ได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2545 โดย X-Road ได้สร้างทางเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลจ านวนมาก อาทิ ข้อมูลจดทะเบียน
ยานพาหนะ ข้อมูลศุลกากร ข้อมูลประชากร หรือแม้กระทั่งข้อมูลธนาคารพาณิชย์ โดยจ านวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ มีอยู่ประมาณ 
600,000 ชุดข้อมูล และเติบโตขึ้นจนในปี 2556 มีชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันบน X-Road ถึง 287 ล้านข้อมูล ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 487 เท่าใน 10 ปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• Estonian Information 
System Authority

Source: Digital Technologies Hub (www.digitaltechnologieshub.edu.au)

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

ความส าเร็จและประโยชน์

• ฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยงกัน ท าให้เกิดการให้บริการ e-Services แบบบูรณาการ
• หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จะไม่ถูกจ ากัดในประเด็นเร่ืองของข้อมลูในการใชป้ระโยชน์จากข้อมลูประเภทใดประเภทหนึ่งหรือผู้ใหบ้ริการซอฟต์แวรป์ระเภทใดประเภทหนึ่ง
• การท างานของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการท างานของภาครัฐลง

E- Institution - institutionview

Population 
Register

Health 
Insurance 
Register

Vehicle 
Register

Document 
record 

management 
systems

Document 
repository

Energy Telecom
Banks

Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server

Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server

Public Sector Private Sector

Internet X-Road
Security Server Security Server Security Server Security Server

Adapter Server

X-GIS

Adapter Server

Administrative System of 
the state information system

ID-Card & 
Mobile ID

E-Country - Countryview

Government Portal – Your Estonia

User Interfaces Certification centerX-Road Center

X-Road Certification Center

Server 1

Server 2 Monitoring

Helpdesk
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

UK G-Cloud เป็นแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างการบริการประเภทคลาวด์ภาครัฐของหน่วยงาน
รัฐภายใต้กระทรวงต่างๆ ของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่ง G-Cloud จะเป็นกรอบการด าเนินงานที่อนุญาตให้หน่วยงานรัฐสามารถจัดซื้อการบริการ
คลาวด์ผ่านระบบ Digital Marketplace ที่เปิดโอกาสให้ SMEs สามารถเข้าร่วมการประมูลโครงการการบริการคลาวด์ภาครัฐได้มากขึ้น และ
ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้สูงขึ้นอีกด้วย

ความส าเร็จและประโยชน์

• ในช่วงต้นของโครงการ ปี 2555 รัฐบาลอังกฤษวางเป้าหมายในการลดต้นทุนด้าน IT ของรัฐลง 200 ล้านปอนด์ต่อปี แต่ผลคือห่นวยงานภาครัฐมิได้แสดงความกระตือรือรน้ในการแสดงความตอ้งการการใช้
บริการคลาวด์ลงบนระบบ ท าให้มีการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชนในปีแรก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

• โดยในช่วงแรกหน่วยงานรัฐเริ่มยังขาดความกระตือรอืรน้ในการตัดสนิใจใช้บรกิารคลาวดก์ับการท างานของหน่วยงานรัฐ เนื่องจากมีความกังวล ด้านปัญหาความปลอดภัย  และ วิถีการท างานที่อาจ
เปล่ียนแปลงไป (ผลจากการส ารวจ)

• ในปี 2556 มี Supplier กว่า 700 ราย โดยร้อยละ 80 ของ Supplier เป็น SMEs ซึ่งเมื่อคิดเป็นมูลค่าโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน G-Cloud มีมูลค่าสูงถึง 18.2 ล้านปอนด์ ต่อมาในปี 2557 ยอดการ
จัดซื้อจัดจ้างเติบโตขึ้นเป็น 50 ล้านปอนด์ โดยมี Supplier กว่า 1,200 ราย ซึ่งให้บริการกว่า 13,000 บริการคลาวด์ 

1. สมัครสมาชิก: Cloud Service Suppliers สมัครเข้าสู่ระบบ Crown Commercial Service (CCS) 
eSourcing Portal

2. สมัครแสดงความจ านง: ยื่นความจ านงในสาขางานบริการที่สนใจบนระบบ CCS eSourcing Portal 
เมื่อถึงเวลาเปิดรับยื่นความจ านงประมูลโครงการของ (Official Journal of the European Union 
(OIEJU) ซึ่งจะเปิดให้ยื่นเป็นเวลา 6 สัปดาห์ทุกๆ 6-9 เดือน ซึ่งจะเป็นการรวบรวมโครงการภาครัฐ
ต่างๆ ด้านคลาวด์ที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐได้บันทึกความต้องการการบริการภาครัฐเอาไว้

3. รอการตอบรับจากหนังสือเชิญร่วมประมูลโครงการ: รอการตอบรับบน CCS eSourcing Portal 
โดยการบริการที่  suppliers จะร่วมประมูลจะต้องตรงตามค านิยามของการบริการ Cloud 
Computing  

4. ส่งรายละเอียดของงานบริการของบริษัท: ส่งรายละเอียดข้อมูลการบริการเข้าสู่ Digital 
Marketplace โดยใช้ Service Submission Portal (SSP) ซึ่งประเภทการบริการมีด้วยกัน 4 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ IaaS, PaaS, SaaS และ Specialist Cloud Services

5. รอการตรวจสอบยืนยันก่อนส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

1 2 43 5

ที่มา: Procurement Innovation for Cloud Services in Europe, 2014
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT) ได้สร้างกลุ่มบุคลากรและโปรแกรมในการท างานร่วมกัน
ที่มีความส าคัญหลากหลายอย่าง เพื่อที่จะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านการแลกเปล่ียนสารสนเทศอย่างมีความั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการท างานของ US-CERT ลดความเส่ียงในการถูกจารกรรมข้อมูล หรือเกิดการ
รั่วไหลของข้อมูล

หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องเข้าใจวิธีการแจ้งข้อมลูหรือปัญหาด้าน
ความเส่ียงได้อย่างชดัเจน โดย US CERT จะมีแนวทางการการแจ้ง
เหตุภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ (Guidelines) และมีระดับแนวทางการ
แบ่งปันข้อมูลตามระดับความอ่อนไหวของข้อมลูแจง้เหตุภัยคุกคาม 
(Traffic Light Protocol: TLP)

Compliance and Reporting
เครื่องมือและโปรแกรมท่ี US-CERT มีไว้ส าหรับวิเคราะห์ปัญหาและเหตุ ได้แก่
National Vulnerability Database (NVD): ระบบฐานข้อมูลการจัดการปัญหาต่างๆ 

ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแนวทางการรกัษาความปลอดภัยและการบรหารจัดการภัย
เป็นไปโดยอัตโนมัติ

US-CERT Portal: ระบบ Web-based ที่สามารถแชร์ข่าวสารที่มีความออ่นไหวและ
ข่าวสารด้านไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานรัฐและหนว่ยงานเอกชนได ้อาทิ GFIRST, 
CISCO forum เป็นต้น 

US-CERT Einstein Program: โปรแกรมที่ช่วยเหลือการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ 
และแบ่งปันข่าวสารด้านความปลิดภัยทางคอมพิวเตอรแ์บบอัตโนมัติระหว่าง
หน่วยงานภเพื่อเพื่อความตระหนักถงึสถานการณ์ความม่ันคงทางไซเบอร์ของประเทศ

Tools and Programs

หน่วยงานรัฐสามารถประสานงานกลุ่มทีมงานด้านสารสนเทศ ด้าน
การแจ้งเหตุและความมัน่คงปลอดภัยทางคอมพวิเตอร์ได้ โดยมี
หน่วยงานส าคัญอื่นๆ ที่ช่วยเหลือได้ เช่น Federal CIO Council,
Software Assurance Community Resources and Information 
Clearinghouse,  Government Forum of Incident Response and 
Security Teams (GFIRST) และ National Council of Information 
Sharing Analysis Centers (ISAC Council) ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะ
ท างานร่วมกัน เพื่อจ ากัดภัยคุกคามทางคอมพวิเตอร์ และก าหนดแนว
ทางการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน 

Collaboration Groups 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ดูแลความปลอดภัยมั่นคงในประเด็นต่างๆ เช่น National 
Cyber Security Division (NCSD) ที่ท างานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และ
หน่วยงานนานาชาติเพ่ือรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Office of 
Cybersecurity & Communications (CS&C) ที่มีหน้าที่ปรับปรุงพัฒนาระบบ
ความปลอดภัย การฟ้ืนฟูระบบไซเบอร์ในระดับชาติ และ Federal Network 
Security (FNS) ที่ดูแลระบบความปลอดภัยด้านเครือข่ายทั้งรัฐบาล

Organizational Resources

Key Resources ที่บุคลากรภาครัฐสามารถใชง้านแจ้งเหตุได้ผ่านเว็บ CERT

ที่มา: https://www.us-cert.gov/
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Cloud Computing Maturity Model

ที่มา: Cloud Computing Maturity Model Guiding Success with Cloud Capabilities, Oracle (2011)

เป็นระดับที่องค์กรเริ่มให้ความสนใจเรื่องคลาวด์ และอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ แต่องค์กรยังจัดการกับการใช้ทรพัยากรไอซีทแีบบเดิม กล่าวคือยังมีการ
จัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายที่ผูกพันกับระบบงาน การจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอซีทียังเน้นการใช้
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยไม่ได้ค านึงถึงผลทางธุรกิจมาก โดยยังไม่มีแผนนโยบายเกี่ยวกับคลาวด์

Stage I: 
Ad Hoc

1

ในระดับนี้องค์กรเริ่มเข้าใจคลาวด์ในระดบัหนึ่ง องค์กรเริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) เพื่อการใช้ทรัพยากรไอซีทีรว่มกัน โครงสร้าง
พื้นฐานไอซีทีในช่วงนี้จึงปนกันระหว่างอุปกรณ์ที่ท างานในสภาพเดิม และที่ท างานด้วยเทคโนโลยีเสมือนภายใตซ้อฟต์แวรอ์ านวยการ เช่น Hypervisor ของ 
VMware เป็นต้น

Stage II: 
Opportunistic

2

ในระดับนี้ องค์กรมีความช านาญด้านการใช้เทคโนโลยีเสมือนมากขึ้น งานส่วนใหญ่ท างานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของเทคโนโลยเีสมือน การจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่ระบบงานไอซีทีท าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบงานส่วนใหญ่ไม่ไดผู้กติดกับอปุกรณ์ไอซีทีเหมือนอย่างเคย

Stage III: 
Systematic

3

ในระดับนี้ องค์กรเริ่มโอนย้ายงานบางอย่างไปท างานอยู่บนคลาวด์  ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทที่ไม่ใช่ภารกิจหลักขององค์กร เช่นงาน Enterprise 2.0 เพื่อ
การท างานร่วมกัน และระบบอีเมล์ รูปแบบบริการที่ใช้เป็นได้ทั้ง IaaS, PaaS, และ SaaS  โดยมีรูปแบบการใช้งาน (Deployment model) ทั้งท่ีเป็น Private 
cloud, Public cloud และ Hybrid cloud ปะปนกัน

Stage IV: 
Managed

4

ในระดับนี้โครงสรา้งพื้นฐานไอซทีีขององค์กรจะอิงกับบริการคลาวดเ์ป็นส่วนใหญ่ ระบบจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีสามารถจัดสรรทรัพยากรตาม
ความจ าเป็นโดยอัตโนมัติ และเมื่อซอฟต์แวรส์่วนใดได้ท างานเสร็จสิ้นลง ทรัพยากรที่ใช้ทั้งหมดจะถกูสง่คืนให้ส่วนกลางเพื่อจัดสรรใหง้านอื่นต่อไป ระบบคลา
วด์จะท างานภายใต้โปรโตคอลที่เป็นมาตรฐาน สามารถท างานร่วมกับคลาวด์ชุดอื่น ๆ ได้

Stage V: 
Optimized

5



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาที่ดีที่ สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณูปโภคของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณูปโภค

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค



แนวโน้มส าคัญด้านรัฐบาลดิจิทัล (Megatrends of Digital Government)

ในการประชุม World Economic Forum 2016 มีวาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสือชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขียนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลักดันคนส าคัญให้เกิด World Economic Forum) อธิบายปรากฏการณ์ของการปฏิวัติครั้งนี้ พร้อมทั้ง
ระบุแนวโน้มส าคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น และแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม  

Gartner ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 
10 แนวโน้ม โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่ท าให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒาตอบโจทย์ของธุรกิจดิจิทัล
ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทุกมิติการให้บริการโดยภาครัฐ

Deloitte ได้ท าการวิเคราะห์รัฐบาลในอนาคตในปี 2020 (GOV2020) ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงแนวโน้มส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของรัฐบาลในทุกสาขาบริการ อาทิ การศึกษา 
สาธารณสุข คมนาคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ เป็นต้น

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด

88

มีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีและรัฐบาลดิจิทัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องค์กรในระดับสากล



เทคโนโลยีท่ีส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค

89

Internet of Things Big & Open Data

Smart Machine
and Artificial 
Intelligence

Blockchain

Virtual & Augmented 
Reality (VR & AR)

Cloud Computing

ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกชนิดจะ
สามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ และเซนเซอร์
จะอยู่ในทุกที่เพ่ือช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว

ภาครัฐอาจเร่ิมพบว่าการเก็บข้อมูลแบบเก่า
ไม่มีประสิทธิภาพ และเร่ิมเปลี่ยนแนวทางการ
เก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ในการบริการประชาชน 

ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้ ท าให้การตัดสินใจรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับรูปแบบและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งสามารถทดแทนการ
ท างานบางด้านของธุรกิจได้

Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่นๆ 
ถูกสร้างขึ้นด้วยการแบ่งขั้นตอนการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Trust) หรือที่
เรียกว่า Blockchain

ระบบ VR และ AR นั้นมีศักยภาพสูงมากใน
การน ามาใช้งานในหลายด้าน ทั้งสองระบบ
สามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับ
ผู้ใช้งาน ทั้งในรูปแบบของโลกเสมือนที่สมจริง 
(VR) และการซ้อนทับภาพและข้อมูลจากโลก
เสมือนลงในโลกจริง (AR)

Cloud Computing คือการใช้งาน
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ Server ที่มีอยู่ในระบบ
อินเตอร์เน็ตให้มาช่วยในการในการท างาน
ขับเคลื่อนการบริหารและบริการงานด้านไอที 
อาทิ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งาน
มากๆ ในแต่ละวัน

เทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค
และการประยุกต์ใช้

Big & Open Data

Smart Machine and 
Artificial Intelligence Blockchain

Virtual & Augmented 
Reality (VR & AR) Cloud Computing

 ช่วยในการประมวลข้อมลู และ
สนับสนุนภาครัฐในการติดตามการใช้
งานพลังงานของผู้บริโภคอย่างใกล้ชดิ

 คอมพิวเตอร์รู้จักการเรียนรู้การ
บริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ลดอัตราการ
ท างานผิดพลาด

ระบบการช าระเงินค่า
สาธารณูปโภคผ่าน blockchain ได้ ซึ่ง
จะช่วยลดความเส่ียงในการโกงมเิตอร์

 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AR 
และ VR ในการช่วยการฝึกซ้อมการ
ท างานในสถานการณ์ที่คาดไมถ่ึงต่างๆ

 การประมวลผลข้อมูล
สาธารณูปโภคบน แสนีก จะช่วย
ประหยัดทรัพยกร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประมวลผล

Internet of Things

 การใช้งานระบบ Smart Sensor 
ต่างๆ มีความจ าเป็นยิ่งที่ IoT จะมีส่วน
เจ้ามาเก่ียวข้องในการพฒันาบริการ
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