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Digital Government 
Transformation in Action

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
25 พฤศจิกำยน 2559
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Topic

• แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

• แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)

• โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนบริกำรภำครัฐเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (Flagship Project) 
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แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม

ศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ปฏิรูปประเทศไทยสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์

วิสัยทัศน์

Source: แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่ 5 เมษำยน 2559 
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ยุทธศำสตร์

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทลัประสิทธิภาพสูง ให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ
เข้ำถึง พร้อมใช้ จ่ำยได้

2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขับเคลื่อน New S-Curve 
เพิ่มศักยภำพ 
สร้ำงธุรกิจ 
เพิ่มมูลค่ำ

3. สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงทั่วถึง และ

เท่ำเทียม

5. พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
สร้ำงคน สร้ำงงำน 

สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน

4 ปรับเปล่ียน
ภำครัฐสูก่ำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
โปร่งใส อ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว 
เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

6. สร้างความเชื่อม่ันในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
กฎระเบียบทันสมัย 
เชื่อมั่นในกำรลงทุน

มีควำมมั่นคงปลอดภัย

ยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 
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• บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และแม่นย า

• ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมี             
ส่วนร่วมของประชาชน

• มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 พัฒนำบริกำรอัจฉริยะส ำหรับประชำชน (smart service) 

4.3 สนับสนุนให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (open data) และ

ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรท ำงำนของรัฐ (open government)

4.4 พัฒนำแพลตฟอร์มบริกำรพื้นฐำนภำครัฐ 

(government service platform)

4.2 ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนภำครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพ

และธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์ที่ 4. 
ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล

โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

แผนงาน

เป้าหมาย
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แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
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แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2559-2561)

แผนพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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แนวทำงกำรพัฒนำภำครัฐไทยสู่รัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ขำดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน

ระบบต่ำงๆ ถูกพัฒนำในลักษณะ “ต่ำงคนต่ำงท ำ” 
ท ำให้ขำดมำตรฐำนและไม่สำมำรถน ำมำใช้ร่วมกันได้

งบประมำณที่ได้รับไม่ต่อเนื่องจึงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม

ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน IT ที่เหมำะสม

กฎหมำยรองรับกำรด ำเนินงำนอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ถูกน ำไปใช้จริง

หน่วยงำนภำครัฐจ ำเป็นต้องมีแผนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เพื่อให้มีควำมชัดเจน
เกี่ยวกับทิศทำงกำรพัฒนำในระดับประเทศท่ีสอดคล้องกันระหว่ำงทุกหน่วยงำน

• กำรระบุขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลที่หน่วยงำนภำครัฐ
ต้องกำรจะพัฒนำ

• กำรประเมินช่องว่ำงระดับขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลที่
มีอยู่ปัจจุบันเปรียบเทียบกับที่ต้องกำรจะเป็น 

• ข้อเสนอแนะมำตรกำรและโครงกำรหลักเพ่ือให้
สำมำรถพัฒนำได้ตำมเป้ำหมำยภำนในระยะเวลำ 3 ปี

ปัจจุบันกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลมีอุปสรรคหลักอยู่ 5 ข้อ

1

2

3

4

5

จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ซึ่งประกอบ

ไปด้วย…..

การผลักดันโครงการเชิงดิจิทัล

ภำครัฐไทยปัจจุบัน รัฐบำลดิจิทัล
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วิสัยทัศน์สู่กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล...
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบ

อัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”

Digital 

Government

Government Integration
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงาน เพื่อสามารถ
• เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน 
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
• มีการเชื่อมต่อระหว่างเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
การยกระดับงานบริการภาครัฐให้มีการออกแบบ
ประสบการณ์และด าเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตาม
ความต้องการรายบุคคล บนความสมดุลระหว่างความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และ
การอ านวยความสะดวก 

Driven Transformation
การปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ข้ันตอนการท างาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้น าระดับประเทศที่มีความ
มุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความส าคัญของการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ



13ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

*** 4 ยุทธศำสตร์  18 มำตรกำร
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ระดับกำรพัฒนำของกำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ
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ควำมท้ำทำย
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Single View Point of Data 
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กำรจัดกำรกำรรอ้งเรียนของประชำชนในแบบบูรณำกำร
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กำรบูรณำกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน



19กำรบูรณำกำรข้อมูลผ่ำนระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลำง
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โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนบริกำรภำครัฐเพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) 
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GovChannel ศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและ

บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว 
แบ่งเป็น 3 ช่องทาง

ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงเว็บไซต์

ผ่านอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่

ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ ตำมจุดให้บริกำร
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เปิดตัว 16 พฤศจิกายน 2558

ผ่านอุปกรณค์อมพิวเตอรท์างเว็บไซต์
govchannel.go.th
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info.go.th
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
และคู่มือส าหรับประชาชนซึ่งจะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ
ร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจาก
ภาครัฐ

สรอ. พัฒนำระบบสำรสนเทศ 4 ระบบ 
 ระบบคู่มือประชำชน 
 ระบบส่งส ำเนำหนังสือแจ้งล่ำช้ำ
 ระบบรับเรื่องร้องเรียน ค ำติชม
 ระบบรำยงำนเพื่อสนับสนุนกำรวิเครำะห์กระบวนงำน

(ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำลังทดสอบระบบกำรใช้งำน)
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ค้นหาคู่มือโดยใชค้ าคน้

ปัจจุบันมีคูม่อืบรกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐักว่า 727,802 คู่มือ
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ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ EGA พัฒนาเปน็ แอปพลิเคชัน “คู่มือประชาชน”



26Biz Portal
biz.govchannel.go.th

ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐเพ่ือภำคธุรกิจ
ระบบ Biz Portal เป็นระบบกลางใน
การขอเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย โดย
ผู้ประกอบการ นักลงทุนสามารถติดต่อ
ขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ 
กรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสารหลักฐาน
ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่
ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง ซึ่ง
มีหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องในด้านการ
เริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ส านักงานประกันสังคม และกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ 
ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการ
พัฒนาระบบ



27

ปัจจบุนั เฟส 2 ของ BizPortal (วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา) ระบบสามารถขอ
น  าประปาและไฟฟ้า จากการประปาและการไฟฟา้นครหลวงได้แล้ว 

เฟสต่อไปก าลงัพัฒนาบรกิารรว่มกับ กรมสรรพากร เพื่อให้สามารถจด Vat Service 
และขอไฟฟ้าและประปาระดับภมูิภาค รวมถึงขอโทรศพัท์จาก บมจ.ทีโอทีได ้ซึ่งจะเห็น
ความคบืหนา้ในต้นป ี2560
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ความสูงตู้    1.750 เมตร 
ความกว้างตู้ 0.52 เมตร 
ความลึกตู้     0.47 เมตร 
น้ าหนักตู้ประมาณ 40 กิโลกรัม

ขัน้ตอนการใช้
บริการ

ตู้ Kiosk
ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ ตามจดุให้บริการ
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ตัวอย่ำง : หน้ำจอ Government Smart Kiosk
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Application ในตู้ Government Smart Kiosk 

ระบบที่ด ำเนินกำรในปี 58
1. ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. ระบบตรวจสอบเงินสะสม(กรณีชราภาพ) : ส านักงานประกันสังคม
3. ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม :ส านักงานประกันสังคม
4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ : ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5. ระบบประวัติการฟื้นฟู : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6. ระบบประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์ : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7. ระบบข้อมูลบุคคล : กรมการปกครอง
8. ระบบตรวจสอบการใช้บริการ Appcenter (log) : สรอ.
9. ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบโูรแบบสรุป : บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

ระบบที่ด ำเนินกำรในปี 2559 มีดังนี้
1. ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย รพ.รามาฯ : ร.พ. รามาธิบดี
2. ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ในสังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข : 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
4. ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ า : การประปานครหลวง
5. ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน : ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
6. ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) : ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
7. ระบบยืนยันตัวบุคคล (OpenID on Kiosk) : ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
8. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย รพ.ราชวิถี : ร.พ.ราชวิถี
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สถำนะโครงกำร
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www.ega.or.th

contact@ega.or.th

https://twitter.com/EGANews

https://www.facebook.com/EGAThailand

https://www.youtube.com/user/eGovernmentAgency

Thank you


