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Agenda
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ส่วนที่ 1 แนวโน้มส ำคัญของกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

ส่วนที่ 2  ร่ำงแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

ส่วนที่ 4 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และสิ่งที่จะได้จำกรัฐบำลดจิิทัลในอนำคต

 กรอบแนวคิดที่เหมำะสมเพื่อพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัลโลก

 แนวโน้มส ำคัญของกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของโลก

 สถำนกำรณ์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย

 ควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำระดับชำติกับแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

 วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

 ยุทธศำสตร์รัฐบำลดิจิทัล

ส่วนที่ 3 ตัวอย่ำงผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ



กรอบแนวคิดที่เหมำะสมเพื่อพัฒนำสูร่ัฐบำลดจิิทลั
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ที่มำ: Gartner (2015). Introducing the Gartner Digital Government Maturity Model. 22 September 2015.



แนวโน้มเทคโนโลยสี ำคัญส ำหรับรฐับำลดจิิทัล
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ที่มำ:กำรจัดประชุมเพือ่ระดมควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำร่ำงแผนที่น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Technology Roadmap) ร่วมกับศูนย์คำดกำรณ์เทคโนโลยีเอเปค
หน่วยงำนภำยใต้ก ำกับของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) กระทรวงวิทยำศำสตร์

Technology Recommendation for
Digital Government 2017-2021

Open Any Data

Internet of Things

Virtual Reality / 
Augmented Reality

Smart Machine / 
Artificial Intelligence

Cyber Security Block Chain / Distributed
Ledger Technology

Cloud Computing

Big DataAdvanced Geographic 
Information System



หมำยเหตุ: มีประเทศที่ได้รับกำรศึกษำทั้งหมด 193 ประเทศ
ท่ีมำ: United Nations e-Government Survey

สถำนกำรณ์กำรพัฒนำรัฐบำลดจิิทลัของไทย: ผลกำรจัดอันดับของ United Nations
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สิงคโปร์ 0.91 3rd 4th 0.88

มำเลเซีย 0.61 52nd 60th 0.62

ฟิลิปปินส์ 0.48 95th 71st 0.58

ไทย 0.46 102nd 77th 0.55

บรูไน 0.50 86th 83rd 0.53

เวียดนำม 0.47 99th 89th 0.51

อินโดนีเซีย 0.45 106th 116th 0.45

สปป.ลำว 0.27 152nd 148th 0.31

กัมพูชำ 0.30 139th 158th 0.26

เมียนมำ 0.19 175th 169th 0.24

ปี 2557 ปี 2559

0.492
ค่ำเฉลี่ยทั่วโลก 2559

0.493
ค่ำเฉลี่ยอำเซียน 2559

สหรำชอำณำจักร

0.92 1st

ญี่ปุ่น

0.91 2nd

ออสเตรเลีย

0.89 3rd

ต ำแหน่งท่ีเปลี่ยนแปลงe-Government Development Index กลุ่มประเทศอำเซียน

กล
ุ่มป

ระ
เท

ศผ
ู้น ำ

อันดับของประเทศไทยดีขึ้น 25 อันดับ



ควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำระดับชำติกับแผนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล
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แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560–2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
แห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่

ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ 
กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤตมิิชอบ

และธรรมำภบิำลในสังคมไทย

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.2561

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ที่มำ: ปรับปรุงจำกส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหลำยแหล่งข้อมูล



ควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
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ทีม่า: ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(สรอ.) และกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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ดำวน์โหลด (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดจิิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

https://www.ega.or.th/th/contentlist/931/11776/



วิสัยทัศน์รัฐบำลดิจิทัล

9

Digital Government

Government Integration
กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลและกำรด ำเนินงำน เพ่ือสำมำรถ
• เห็นข้อมูลประชำชนเป็นภำพเดียวที่สมบูรณ์
• ใช้บริกำรทำงเทคโนโลยีร่วมกัน 
• ให้บริกำรภำครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations
กำรน ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนที่มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสม
• มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครื่องมืออุปกรณ์ 
• มีระบบกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
• มีเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
กำรยกระดับงำนบริกำรภำครัฐให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของประชำชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดยภำครัฐ
จะต้องรักษำสมดุลระหว่ำงควำมปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชำชน และกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้รับบริกำร

Driven Transformation
กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัลใน
ทุกระดับของบุคลำกรภำครัฐ ซึ่งรวมไปถึงกำร
เปลี่ยนแปลงองค์กรในด้ำนขั้นตอนกำรท ำงำน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดจิิทัลทีม่ีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ 
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างแท้จริง



เป้ำหมำยกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
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แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

5 ยุทธศำสตร์ 

ยกระดับ
ตัวชี้วัดสำกล
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
รัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ 

มีโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลภำครัฐ 
กำรจัดเก็บและบริหำรฐำนข้อมูล
ท่ีบูรณำกำรไม่ซ้ ำซ้อน สำมำรถ
รองรับกำรเช่ือมโยงกำรท ำงำน
ระหว่ำงหน่วยงำน และให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลภำครัฐได้
สะดวก และ
เหมำะสม เพ่ือ
ส่งเสริมควำมโปร่งใส 
และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน

บริกำรภำครัฐ
ตอบสนองประชำชน 
ผู้ประกอบกำรทุกภำค
ส่วนได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นย ำ 
โดยไม่ต้องใช้ส ำเนำ
เอกสำร

4 เป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต
ประชำชน

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรบูรณำกำรและ
ยกระดับโครงสร้ำง
พื้นฐำนรัฐบำล
ดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรยกระดับ
ประสิทธิภำพ
ภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรยกระดับ
ควำมมั่นคง
และเพิ่ม
ประสิทธิภำพควำม
ปลอดภัยของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันของ
ภำคธุรกิจ 
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สวัสดิกำรประชำชน:
กำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือ
แบบบูรณำกำรในเชิงรุก

กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน:
กำรบูรณำกำรตลำดแรงงำน
แบบครบวงจร

กำรศึกษำ:
กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำ และกำรยกระดับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำ

กำรสำธำรณสุข: 
กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำร
บริกำร และเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนของผู้ให้บริกำรด้ำน
สุขภำพ



กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำค
กำรเกษตร:
กำรเกษตรแบบครบวงจร
รำยบุคคล
ผ่ำนกำรบูรณำกำร

กำรท่องเที่ยว:
กำรบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
แบบครบวงจร

กำรลงทุน:
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรด้ำน
กำรลงทุนข้ำมหน่วยงำน

วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม:
กำรส่งเสริม SMEs แบบบูรณำ
กำรเชิงรุกเพื่อส่งเสริมกำร
เติบโต

กำรค้ำ (น ำเข้ำ/ส่งออก):
กำรบูรณำกำรกำรน ำเข้ำส่งออก
แบบครบวงจร

ภำษีและรำยได้:
ระบบภำษบีูรณำกำรข้ำม
หน่วยงำนแบบครบวงจร

คมนำคม:
กำรพัฒนำศูนย์บูรณำกำรข้อมูล
คมนำคมขนส่งส่วนกลำง โดย
ยกระดับไปสู่กำรให้บริกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ

สำธำรณูปโภค: 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนด้ำน
สำธำรณูปโภคและกำรยกระดับ
กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ
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กำรยกระดับควำมมั่นคงและเพิ่มควำมปลอดภัยของประชำชน

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ:
กำรรักษำควำมปลอดภัย
สำธำรณะเชิงรุก โดยใช้
เครื่องมือวิเครำะห์ขอ้มลูเชิงลึก

กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน:
กำรประเมินควำมเสี่ยง
ผู้โดยสำรข้ำมแดนล่วงหน้ำและ
พิสูจน์ตัวตนผ่ำนช่องทำง
อัตโนมัติ

กำรป้องกันภัยธรรมชำติ: 
กำรบูรณำกำรข้อมูล เพื่อ
ป้องกันภัยธรรมชำติ

กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต:
กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหำร
จัดกำรในภำวะวิกฤต
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กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ

กำรเงินและกำรใช้จ่ำย:
กำรบริหำรกำรเงินและกำรใช้
จ่ำยภำครัฐผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ เพื่อ
ประสิทธิภำพ โปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง:
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อ
ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ 
สะดวกและทั่วถึงอย่ำงเท่ำเทียม 

กำรบริหำรสินทรัพย:์ 
กำรบริหำรสินทรัพย์กลำงผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์กลำง เพื่อ
ควำมมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำย
เงินเดือน:
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคลที่เชื่อมโยงและ
ได้มำตรฐำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก
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กำรบูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล

กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ:
กำรบูรณำกำรผ่ำนระบบเชื่อมโยงข้อมูล
กลำง

กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิ:
กำรยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card
หรือผ่ำนบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลำง

กำรให้ข้อมูล:
กำรให้ทุกข้อมูลงำนบริกำรผ่ำนจุดเดียว 
โดยให้ผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง

กำรรับฟังควำมคิดเห็น:
กำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนและกำรเข้ำถึง
ควำมต้องกำรในเชิงรุก

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนรัฐบำลดิจิทัล:
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนรัฐด้วยกำรสนับสนุน
กำรท ำงำนบนโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำง

ศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ:
กำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรภำครัฐให้มี
ทักษะและควำมเชี่ยวชำญดิจิทัล
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ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

17

ควำมเป็นผู้น ำและควำมมุ่งมั่น 
(Change Leadership and Commitment)

กำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ 
(Inter-agency Collaboration)

แหล่งทุน (Funding)

กำรเตรียมควำมพร้อมคน 
(Citizen Competence)

กำรติดตำมและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation)

กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (Key Focus 
& Message and Citizen Engagement)

กำรเข้ำถึง 
(Accessibility)

แผนกำรด ำเนินงำนที่ขับเคลื่อนได้จริง 
(Actionable Plan and 
Accountability)

กฎหมำย 
(Regulation)

กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
(Change Management)

กำรปรับตัว 
(Adaptability)
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Thank you
Download Digital File Contract

https://www.ega.or.th/th/
contentlist/931/11776/

www.ega.or.th

contact@ega.or.th

https://twitter.com/EGANews

https://www.facebook.com/EGAThailand

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


