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แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2564
4

5

วิสัยทัศน์รัฐบำลดิจิทัล
ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการ บูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทางานแบบอัจฉริยะ
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

Government Integration

Smart Operations

กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งกำรเชื่อมโยงข้อมูลและ
กำรดำเนินงำน เพื่อสำมำรถ
•เห็นข้อมูลประชำชนเป็นภำพเดียวที่สมบูรณ์
•ใช้บริกำรทำงเทคโนโลยีร่วมกัน
•ให้บริกำรภำครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว

กำรนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำน
ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสม
• มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครื่องมืออุปกรณ์
• มีระบบกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
• มีเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics)

Digital Government
Driven Transformation
กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัลในทุกระดับของ
บุคลำกรภำครัฐ ซึ่งรวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้ำน
ขั้นตอนกำรทำงำน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ
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Citizen-centric Services
กำรยกระดับงำนบริกำรภำครัฐให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดยภำครัฐจะต้องรักษำสมดุลระหว่ำง
ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชำชน และกำรอำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร
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เป้ำหมำยและตัวชี้วัดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
4 เป้ำหมำย

5 ยุทธศำสตร์

ยกระดับตัวชี้วัดสำกล
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ประชำชน

บริกำรภำครัฐตอบสนองประชำชน
ผู้ประกอบกำรทุกภำคส่วนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ
โดยไม่ต้องใช้สำเนำเอกสำร

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันของภำคธุรกิจ

ผลคะแนนกำรจัดอันดับ E-Government Development
Index เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

8 ตัวชี้วัด
มีบริกำรอัจฉริยะ จำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 100 บริกำร* และ
เป็นไปตำม Digital Service Standard จำนวนไม่น้อยกว่ำ
50 บริกำร

งำนบริกำรธุรกิจที่เชื่อมต่อกับ
Biz portal ครบทั้ง 10 มิต*ิ

ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลภำครัฐได้
สะดวก และเหมำะสม เพื่อ
ส่งเสริมควำมโปร่งใส และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรยกระดับควำมมั่นคง
และเพิ่มประสิทธิภำพ
ควำมปลอดภัยของประชำชน

มีโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลภำครัฐ กำรจัดเก็บและ
บริหำรฐำนข้อมูลที่บูรณำกำรไม่ซ้ำซ้อน สำมำรถ
รองรับกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำน
และให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรยกระดับ
ประสิทธิภำพภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรบูรณำกำรและยกระดับ
โครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล

ผลกำรจัดอันดับ Open Data Index
อยู่ใน 25 อันดับแรกของโลก

e-Participation เพิ่มขึ้น 5 อันดับ*

มีบริกำรอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกำรใช้งำนผ่ำนบริกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงภำครัฐ 100 บริกำร* และ
มีฐำนข้อมูลภำครัฐสำคัญต่ำงๆ ทีเ่ ชื่อมโยงกับ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำ 20
ด้ำน ตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

High-value datasets เพิ่มขึ้น 100
dataset* พร้อมให้บริกำรในรูปแบบ
API

มีกฎหมำย e-Gov*
หมำยเหตุ: ตัวชี้วัดที่มเี ครื่องหมำย * กำกับ เป็นตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดมำจำกแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
Government Integration
กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและ
กำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำน

กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชน

Smart Operations
กำรนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสม

Citizen-centric Services
กำรยกระดับบริกำรภำครัฐให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันของภำคธุรกิจ

Driven Transformation
ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลำกรภำครัฐ

กำรยกระดับควำมมั่นคงและเพิ่ม
ควำมปลอดภัยของประชำชน

สวัสดิกำรประชำชน

กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ภำคกำรเกษตร

วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ

กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน

กำรท่องเที่ยว

ภำษีและรำยได้

กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน

กำรศึกษำ

กำรลงทุน

กำรคมนำคม

กำรป้องกันภัยธรรมชำติ

กำรสำธำรณสุข

กำรค้ำ (นำเข้ำ / ส่งออก)

สำธำรณูปโภค

กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต

กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ

กำรบูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล

กำรเงินและกำรใช้จ่ำย

กำรบริหำรสินทรัพย์

กำรบูรณำกำรข้อมูล
ภำครัฐเพื่อยกระดับบริกำร

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ทรัพยำกรมนุษย์และ
กำรจ่ำยเงินเดือน

กำรยืนยันตัวตน และ
กำรบริหำรจัดกำรสิทธิ

กำรให้ข้อมูล
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น

โครงสร้ำงพื้นฐำน
รัฐบำลดิจิทัล
ศักยภำพบุคลำกร
ภำครัฐ

* สำหรับกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ และมำตรฐำน มีกำรดำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่ 6 ของแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ยุทธศำสตร์รัฐบำลดิจิทัล
1
•
•
•
•

3

กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
สวัสดิกำรประชำชน: กำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือแบบบูรณำกำรในเชิงรุก
กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน: กำรบูรณำกำรตลำดแรงงำนแบบครบวงจร
กำรศึกษำ: กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ และกำรยกระดับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ
กำรสำธำรณสุข: กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรบริกำร และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ของผูใ้ ห้บริกำรด้ำนสุขภำพ

กำรยกระดับควำมมั่นคงและเพิ่มควำมปลอดภัยของประชำชน

• ควำมปลอดภัยสำธำรณะ: กำรรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือ
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก
• กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน: กำรประเมินควำมเสี่ยงผู้โดยสำรข้ำมแดนล่วงหน้ำและพิสูจน์
ตัวตนผ่ำนช่องทำงอัตโนมัติ
• กำรป้องกันภัยธรรมชำติ: กำรบูรณำกำรข้อมูล เพื่อป้องกันภัยธรรมชำติ
• กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต: กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหำร
จัดกำรในภำวะวิกฤต

4 กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ
• กำรเงินและกำรใช้จ่ำย: กำรบริหำรกำรเงินและกำรใช้จ่ำยภำครัฐผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรวมศูนย์ เพื่อประสิทธิภำพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
• กำรจัดซื้อจัดจ้ำง: กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อควำมโปร่งใส
มีประสิทธิภำพ สะดวกและทั่วถึงอย่ำงเท่ำเทียม
• กำรบริหำรสินทรัพย์: กำรบริหำรสินทรัพย์กลำงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กลำง เพื่อควำมมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน: กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลที่เชื่อมโยง
และได้มำตรฐำน
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2

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ

•
•
•
•
•

กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำคกำรเกษตร: กำรเกษตรแบบครบวงจรรำยบุคคลผ่ำนกำรบูรณำกำร
กำรท่องเที่ยว: กำรบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบครบวงจร
กำรลงทุน: กำรบูรณำกำรงำนบริกำรด้ำนกำรลงทุนข้ำมหน่วยงำน
กำรค้ำ (นำเข้ำ/ส่งออก): กำรบูรณำกำรกำรนำเข้ำส่งออกแบบครบวงจร
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม: กำรส่งเสริม SMEs แบบบูรณำกำรเชิงรุกเพื่อส่งเสริม
กำรเติบโต
• ภำษีและรำยได้: ระบบภำษีบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำนแบบครบวงจร
• คมนำคม: กำรพัฒนำศูนย์บูรณำกำรข้อมูลคมนำคมขนส่งส่วนกลำง โดยยกระดับไปสู่
กำรให้บริกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
• สำธำรณูปโภค: กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของหน่วยงำนด้ำนสำธำรณูปโภคและ
กำรยกระดับกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค

5

กำรบูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล

• กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ: กำรบูรณำกำรผ่ำนระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลำง
• กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิ: กำรยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card หรือผ่ำนบัญชี
ผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลำง
• กำรให้ข้อมูล: กำรให้ทุกข้อมูลงำนบริกำรผ่ำนจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง
• กำรรับฟังควำมคิดเห็น: กำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนและกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรในเชิงรุก
• โครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล: กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของหน่วยงำนรัฐด้วยกำร
สนับสนุนกำรทำงำนบนโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำง
• ศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ: กำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรภำครัฐให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญ
ดิจิทัล
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยให้ควำมสำคัญกับ
กำรช่วยเหลือที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรรำยบุคคลของผูด้ ้อยโอกำส กำรเพิ่มและพัฒนำประสิทธิภำพ
แรงงำนให้มีคุณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำโดยรวม และกำรเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนของผู้ให้บริกำรสุขภำพ
ควำมท้ำทำย
o กำรมั่นใจให้ได้ว่ำประชำชนทุกคนจะได้รับบริกำรและควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
o ควำมซับซ้อนของกำรเชื่อมโยง และแลกเปลีย่ นข้อมูลและระบบบริกำร ระหว่ำงระบบ/หน่วยงำน
o ควำมท้ำทำยในกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ประโยชน์สูงสุด
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
o พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริกำรกลำงในแต่ละด้ำนเพื่อให้บริกำรแก่ประชำชน
o สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อกำรบูรณำกำรข้อมูลโดยสมบูรณ์
o นำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ประโยชน์เพื่อกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรทุกฝ่ำย
ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มควำมเข้ำถึงกำรบริกำรโดยภำครัฐ และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
o ภำครัฐสำมำรถวำงแผนบริหำรจัดกำรได้ดียิ่งขึ้นจำกกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

สวัสดิกำรประชำชน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) กรมบัญชีกลำง
2) กรมกำรปกครอง
3) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
4) หน่วยงำนเจ้ำของสวัสดิกำรต่ำงๆ
5) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
6) สมำคมธนำคำรไทย
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โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรบูรณำกำรสวัสดิกำรสังคม
2) โครงกำรระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
2) กรมกำรจัดหำงำน
3) กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ
2) โครงกำรก้ำวสู่งำนที่ดีคนมีคุณภำพ (Smart Jobs
Smart Worker)

กำรศึกษำ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
2) สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
3) สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

2) โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมเด็กออกกลำงคันให้ได้รับ
กำรศึกษำภำคบังคับ
3) โครงกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน
4) โครงกำรศูนย์กลำงกำรให้บริกำรและฐำนองค์ควำมรู้
โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
สื่อกำรเรียนรู้ และหลักสูตรกำรศึกษำ (e-Education
1) โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติ
Hub)
ผู้เรียนและบุคลำกรในสังกัด

กำรสำธำรณสุข
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และหน่วยงำนสังกัดกระทรวงฯ
2) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
3) กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
4) หน่วยงำน/องค์กรด้ำนสำธำรณสุข อำทิ
แพทยสภำ ฯลฯ และกรุงเทพมหำนคร

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสุขภำพแห่งชำติ (NHIS)
2) โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรคลังยำและเวชภัณฑ์
3) โครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพระหว่ำงหน่วยงำน (HIE)
4) โครงกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลสุขภำพประชำชน (Personal
Health Record)
5) โครงกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงคลังข้อมูลกำรบริกำรสุขภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพ
6) โครงกำรบ่มเพำะควำมรู้ขั้นพื้นฐำนด้ำนสุขภำพให้แก่ประชำชน
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิ จ ในด้ำนต่ำงๆ ตั้งแต่กำรพั ฒนำและเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพของ
ภำคกำรเกษตร กำรยกระดับประสบกำรณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว กำรอำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุน กำรเพิ่มศักยภำพ
แก่ผู้ประกอบกำรส่งออก/นำเข้ำ และธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรยกระดับประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงภำษีของ
ภำครัฐ กำรบูรณำกำรข้อมูลและบริกำรด้ำนกำรขนส่ง ตลอดจนกำรพัฒนำระบบบริกำรอัจฉริยะในด้ำนสำธำรณูปโภค
ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อกำรมุ่งไปสู่กำรเติบโตของเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน
ควำมท้ำทำย
o ควำมท้ำทำยในกำรบูรณำกำรข้อมูลและบริกำรระหว่ำงหน่วยงำนเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร
o ควำมซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นของกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ
o กำรเลือกนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสมมำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนต่ำงๆ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
o พัฒนำระบบบูรณำกำรข้อมูลและบริกำรด้ำนธุรกิจ โดยลดควำมซ้ำซ้อนหรือกระบวนกำรที่ล่ำช้ำ ลดกำรใช้เอกสำร
และเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรทำงดิจิทัล
o พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจของประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผูป้ ระกอบกำรและของประเทศโดยรวม
o เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินกำรของภำครัฐ

กำรคมนำคม
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และ
หน่วยงำนใต้สังกัดกระทรวง
2) สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
3) กรุงเทพมหำนคร
4) กองบังคับกำรตำรวจจรำจร

สำธำรณูปโภค
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
2) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ
ประปำ และโทรศัพท์
3) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน)
4) กรมกำรปกครอง
5) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
16

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรพัฒนำศูนย์บูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนงำนทำงของประเทศไทย
2) โครงกำรระบบกำรขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ (ITS)
3) โครงกำรศูนย์บูรณำกำรข้อมูลเดินทำง
4) โครงกำรศูนย์บูรณำกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบแห่งชำติ (NMTIC)
โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรนำร่องพัฒนำระบบ Smart Grid
2) โครงกำรระบบ e-Document จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรขอใช้ไฟ/ประปำ
3) โครงกำรบูรณำกำรและพัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลเพื่อ สนับสนุนกำร
จัดกำรผลิตและส่งจ่ำยน้ำ (QPortal)
4) โครงกำรระบบบริกำรกำรรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์/ขอขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ
5) โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศ (3D-GISC) สำมมิติกลำง
6) โครงกำรกำรบริกำร ณ จุดเดียว (One Stop Service)
7) โครงกำรพัฒนำระบบ Smart Meter

กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำคกำรเกษตร
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
2) กรมส่งเสริมกำรเกษตร
3) กรมประมง

4) กรมปศุสัตว์
5) NECTEC
6) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน)

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรระบบฐำนข้อมูลเกษตรกลำง
(Farmer One)
2) โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรเกษตรกรดิจิทัล

กำรท่องเที่ยว
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
2) กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
3) กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4) กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำร Tourism Intelligence Center
2) โครงกำร Thailand Tourism Gateway
3) โครงกำรระบบลงตรำแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa)

กำรลงทุน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
2) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
3) สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
4) สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
5) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐเพื่อภำคธุรกิจ
(Biz Portal)
2) โครงกำรบริกำร Smart Service

กำรค้ำ (นำเข้ำ/ส่งออก)
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) กรมศุลกำกร

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรระบบ National Single Window (NSW)

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
2) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
3) สำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ

4) เขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรระบบ SME Information Portal
2) โครงกำรระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ
สำหรับ SME
3) โครงกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมกำรพัฒนำ
โมบำยแอปพลิเคชันภำครัฐ (MEGA)

ภำษีและรำยได้
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) กรมสรรพำกร

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
2) โครงกำรพัฒนำระบบนำเข้ำและคัดแยก
1) โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรจัดทำและนำส่ง ข้อมูลกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลกำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
3) โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลและกำรวิเครำะห์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศำสตร์ ข้อมูลกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
กำรชำระแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ
กำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
17

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับควำมมั่นคงและเพิ่ม
ควำมปลอดภัยของประชำชน
กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกทั้งภัยภำยในประเทศ ภัยภำยนอกประเทศ และ
ภัยธรรมชำติ โดยเปลี่ยนจำกกำรแก้ไขสถำนกำรณ์มำเป็นกำรป้องกันก่อนเกิดเหตุมำกขึ้น รวมถึงกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตให้สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภำวะ
ปกติอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะต้องอำศัยกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภำครัฐในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว
ควำมท้ำทำย
o ควำมท้ำทำยในกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อให้เกิดควำมทั่วถึงสำหรับกำรรักษำควำมมั่นคงและปลอดภัยโดยรัฐ
o กำรพัฒนำระบบบูรณำข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อประเมินควำมเสี่ยง จัดลำดับควำมสำคัญ ป้องกันและ
คำดกำรณ์เหตุหรือภำวะวิกฤตล่วงหน้ำ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
o เพิ่มงบประมำณในกำรลงทุนจัดทำระบบด้ำนควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประชำชนและประเทศ
o บูรณำกำรข้อมูลและบริกำรระหว่ำงหน่วยงำน โดยอำศัยระบบ ICT เข้ำมำเป็นเครื่องมือในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรข้อมูล กำรลดควำมซ้ำซ้อนของกระบวนกำรทำงำน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรใน
ภำวะวิกฤต
ประโยชน์ที่ได้รับ
o ลดควำมเสี่ยง และลดผลกระทบต่อประชำชนและประเทศ เมื่อเกิดภัยธรรมชำติหรือภำวะวิกฤต
o เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของภำครัฐ
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กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรระบบคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสำรล่วงหน้ำ (Advance Passenger Processing System: APPS)
2) โครงกำรระบบพิสูจน์ตัวตนทำงชีวภำพ (Automated Gate Expansion)

กำรป้องกันภัยธรรมชำติ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรระบบสนับสนุนกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศระบบข้อมูลสำธำรณภัยแห่งชำติ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
ด้ำนน้ำในระดับพื้นที่
2) โครงกำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรสิ่งของสำรองจ่ำย (E-Stock)

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ

กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรจัดหำพร้อมติดตั้งระบบงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อบูรณำกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยให้กับชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชนและนักท่องเที่ยว (ภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข)
2) โครงกำรพัฒนำกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในรถสำยตรวจ

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรระบบรำยงำนสำธำรณภัยผ่ำน Mobile Application “DPM Reporter”
2) โครงกำรระบบแจ้งเตือนกำรปฏิบัติกำรกู้ภัย (Rescue Alerts)
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ
กำรบูรณำกำรและยกระดับประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนภำครัฐ ผ่ำนกำรเชื่อมโยงระบบจำกหลำยหน่วยงำน เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลภำครัฐในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรใช้จ่ำย ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ และด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน และเพื่อยกระดับกำรดำเนินงำนภำครัฐ
ให้สะดวก รวดเร็ว มีควำมโปร่งใส และเป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ควำมท้ำทำย
o ต้องจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ซึ่งอยู่ในรูปแบบทีแ่ ตกต่ำงกัน
o ควำมซับซ้อนของกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบบริกำรระหว่ำงระบบ/หน่วยงำน
o กำรรองรับของข้อบทกฎหมำย

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รองรับพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ....

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
o พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรกลำงในแต่ละด้ำน
o กำรปรับปรุงกฎหมำยให้เอื้ออำนวยต่อกำรยกระดับรัฐบำลดิจิทัลในด้ำนต่ำงๆ

กำรบริหำรสินทรัพย์

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนภำครัฐ
o เพิ่มควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของภำครัฐ
o เพิ่มกำรเข้ำถึงกำรบริกำรโดยภำครัฐ
o เพิ่มกำรเข้ำถึงข้อมูลภำพรวมที่ถูกต้องและทันสมัย สำหรับกำรวำงแผนและนโยบำยต่ำงๆ

กำรเงินและกำรใช้จ่ำย
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
2) กรมบัญชีกลำง
3) สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
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หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) กรมบัญชีกลำง

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) กรมธนำรักษ์
2) กรมบัญชีกลำง
3) สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
4) สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

2) โครงกำรกำรชำระเงินค่ำสินค้ำผ่ำนบัตรจัดซื้อภำครัฐ
(Procurement Card) สำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
วงเงินที่กฎหมำยกำหนด
3) โครงกำรกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำน Web Service
4) โครงกำรกำรเสนอรำคำผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Application)
5) โครงกำรระบบกำรบริหำรโครงกำรงำนก่อสร้ำง

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรจัดทำฐำนภำษีเพื่อรองรับกำรจัดเก็บภำษี
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง
2) โครงกำรศูนย์ข้อมูลรำคำประเมินอสังหำริมทรัพย์
แห่งชำติ
3) โครงกำรระบบ Thailand Smart e-Audit
ระยะที่ 1
4) โครงกำรระบบบริหำรสินทรัพย์รวม (New GFMIS
Thai)

ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน
โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำร New GFMIS Thai
2) โครงกำรกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินกู้
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรหนี้และเกิดควำมโปร่งใส

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
2) กรมกำรปกครอง
3) กรมบัญชีกลำง

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรระบบ DPIS 5.0
2) โครงกำรกำรขยำยขอบเขตกำรใช้งำนของระบบ
DPIS เวอร์ชั่น 6.0 ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนภำครัฐ
และเชื่อมโยงระบบจ่ำยตรงและระบบทะเบียนประวัติ
ของกรมบัญชีกลำง
3) โครงกำรกำรบูรณำกำรระบบ DPIS 6.0 กับระบบ
ข้อมูลอื่นๆ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบูรณำกำรและยกระดับ
โครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทลั
กำรบูรณำกำรกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรเชื่อมโยงระบบจำกหลำยหน่วยงำน และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรให้บริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ ควบคู่ไปกับกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐทุกระดับ และ
ทุกหน่วยงำน เพื่อเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้มุ่งสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลโดยสมบูรณ์
ควำมท้ำทำย
o ต้องจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ซึ่งต้องกำรควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมทั้งกำรรองรับข้อบท
กฎหมำย
o ระดับกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงำนรัฐไม่เท่ำกัน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงให้เหมำะสม และครอบคลุมทุกหน่วยงำน
o ควำมท้ำทำยจำกแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว
o ควำมซับซ้อนในกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลและบริกำรระหว่ำงหน่วยงำน
o ข้อจำกัดด้ำนงบประมำณในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถหรือทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
o พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริกำรกลำงในแต่ละด้ำนเพื่อให้บริกำรแก่ประชำชน
o กำรปรับปรุงกฎหมำยให้เอื้ออำนวยต่อกำรยกระดับรัฐบำลดิจิทัล
o ให้หน่วยงำนกลำงจัดสรรและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำง เพื่อบูรณำกำรและแบ่งปันกำรใช้งำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
o กำหนดให้หน่วยงำนรัฐต้องให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถหรือทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินกำรทำงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐ
o เพิ่มทักษะและขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลให้กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และหน่วยงำนรัฐโดยรวม

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำร Government Shared Services
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หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
2) สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำร Thailand Digital Government Academy
2) โครงกำรกำรกำหนดทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับบุคลำกร
ภำครัฐในแต่ละระดับ
3) โครงกำรกำรยกระดับให้ Thailand Digital Government
Academy เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐด้ำน
ดิจิทัลของข้ำรำชกำรทุกหน่วยงำนและทุกระดับ

กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) กระทรวงมหำดไทย (สำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย และกรมกำรปกครอง)
2) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
3) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
4) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรกำรบูรณำกำรข้อมูลประชำชน
2) โครงกำรกฎหมำยรัฐบำลดิจิทัล (E-Government Act)
3) โครงกำรบริกำร Smart Service
4) โครงกำรระบบบูรณำกำรข้อมูลนิติบุคคล

กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
2) กรมกำรปกครอง
3) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลำง (ระบบ Biz Portal)
2) โครงกำรขยำยกำรใช้งำนบัตร Smart Card

กำรให้ข้อมูล

โครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
2) สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
3) สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)
4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5) สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
6) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ

กำรยกระดับศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ

2) โครงกำรกำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ
(GIN) ยกระดับเป็น Government Secure Intranet (GSI)
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนรัฐที่มีควำมต้องกำร
3) โครงงำนกำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงำนรัฐที่มีควำมต้องกำร
4) โครงกำรกำรพัฒนำระบบศูนย์ประสำนงำนควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศภำครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่มีควำม
ต้องกำร
5) โครงกำร Government Data Analytics Center
6) โครงกำร Government IoT Network โดยกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่
ให้แก่หน่วยงำนผู้ให้บริกำรของภำครัฐ
7) โครงกำร Data Center Modernization (พัฒนำระบบ Data
Center ของภำครัฐให้มีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 1) โครงกำรระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชำชนรำยบุคคล (บริกำร Smart
Government Kiosk)
2) โครงกำรศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐสำหรับประชำชน (บริกำร Gov Channel)

กำรรับฟังควำมคิดเห็น
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:
1) สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
2) สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
3) สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
4) สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรพัฒนำสำคัญ:
1) โครงกำรขยำยผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ภำครัฐ 1111
2) โครงกำรระบบวิเครำะห์ควำมต้องกำรประชำชนในเชิงรุก
(Proactive Needs Analysis)
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พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร

สิ่งที่จะได้จำกรัฐบำลดิจิทัล
ลดสำเนำและขั้นตอนที่ยุ่งยำก
ลดกำรขอสำเนำและขั้นตอนที่ยุ่งยำก เพียงใช้บัตรประชำชนใบเดียว
 ลดเอกสำร ขั้นตอน และระยะเวลำกำรนำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำ


รวมข้อมูลและศูนย์บริกำร
ค้นหำข้อมูลตลำดแรงงำนได้ทุกที่ ทุกเวลำ
 ศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ และหลักสูตรกำรศึกษำ
 ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลและควำมรู้พื้นฐำนด้ำนสุขภำพ
 รวมฐำนข้อมูลเกษตรกรและระบบวำงแผนด้ำนเกษตรอัจฉริยะ
 รับรู้ข้อมูลกำรคมนำคม ขนส่ง ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์รวมกำรติดต่อ สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจ ผ่ำนบริกำร ณ จุดเดียว
 ขอใช้บริกำร ไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว


สะดวกและรวดเร็วผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
โอนสวัสดิกำร/เงินช่วยเหลือ ได้โดยอัตโนมัติผ่ำนช่องทำงดิจิทัลที่เชื่อถือได้
 คำนวณ ชำระ และขอคืนภำษี ผ่ำนระบบและบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ
 วำงแผนกำรท่องเที่ยว และกำรเดินทำง ผ่ำนมือถือได้อย่ำงสะดวก
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เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์
 จัดกำรสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตได้อย่ำงทันท่วงที
 ร้องเรียน และติดตำมสถำนะข้อร้องเรียน ได้ทุกที่ ทุกเวลำ ทุกหน่วยงำน
 สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ SME ด้วยกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ


เพิ่มควำมปลอดภัยสำธำรณะ
เพิ่มควำมปลอดภัยในทุกพื้นที่สำธำรณะ ด้วยกำรเฝ้ำระวังผ่ำนระบบ CCTV
 เพิ่มกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกผู้เดินทำงข้ำมแดน ด้วยระบบตรวจสอบ
ผู้โดยสำรล่วงหน้ำ


ยกระดับประสิทธิภำพกำรทำงำนภำครัฐ
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐอย่ำงสมบูรณ์แบบ และแสดงผลได้ทันที
 วำงแผนและบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ยกระดับบุคลำกรภำครัฐทั้งด้ำนควำมรู้ และทักษะกำรทำงำนในรูปแบบดิจิทัล
 บริหำรจัดกำรสินทรัพย์ภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตรวจสอบได้
 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงสำหรับกำรใช้งำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ
 เชื่อมโยง/บูรณำกำรข้อมูลและบริกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
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แนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญสำหรับรัฐบำลดิจิทัล
Smart Machine / Artificial Intelligence
Virtual Reality / Augmented Reality
กำรนำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) มำปรับใช้ในกำรจำลองภำพ
หรือสถำนกำรณ์เหมือนจริง เพื่อบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยสำธำรณะ กำรขยำยพื้นที่กำรรักษำสุขภำพไปยัง
พื้นที่ห่ำงไกล (Telemedicine) รวมถึงกำรเพิ่มรูปแบบใหม่ๆ ในกำรเรียนกำรสอน และกำรท่องเที่ยว

Advanced Geographic Information System
กำรนำเทคโนโลยี Advanced Geographic Information System มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลใน
เชิงพื้นที่ โดยสำมำรถประยุกต์ใช้สำหรับกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรระบบคมนำคม
ขนส่ง และด้ำนอื่นๆ

Big Data
กำรนำข้อมูล Big Data มำประมวล และใช้เป็นเครื่องมือในกำรคำดกำรณ์ และประเมินสภำพธุรกิจกำร
ให้บริกำร โดยอำศัยเทคโนโลยี IoT และ Smart Machine เพื่อให้กำรวิเครำะห์และตอบสนองต่อผู้รบั บริกำร
เป็นแบบ real-time

Open Any Data
กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร โดยปรับปรุงเว็บไซต์ และฐำนข้อมูล เพื่อสร้ำงกำรเข้ำถึง
จำกสำธำรณะมำกขึ้น และผลักดันให้เกิดกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่เปิดเผยเหล่ำนั้นกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน
ที่มำ: กำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นกำรประชุมเพื่อระดมควำมคิดเห็นในกำรจัดทำร่ำงแผนที่นำทำงด้ำนเทคโนโลยีในกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Technology Roadmap) ร่วมกับร่วมกับศูนย์คำดกำรณ์เทคโนโลยีเอเปค หน่วยงำนภำยใต้
กำกับของ สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) กระทรวงวิทยำศำสตร์
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กำรนำเทคโนโลยี Smart Machine มำปรับใช้เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำร และตอบสนอง กำร
ให้บริกำรอัตโนมัติ โดยระบบ Smart Machine จะพัฒนำขึ้น และสำมำรถประเมินปัญหำ และจัดกำรสมดุล
ตลอดห่วงโซ่กำรบริกำร

Cloud Computing
กำรนำเทคโนโลยีด้ำน Cloud Computing มำปรับใช้ในกำรเก็บข้อมูล เพื่อลดควำมยุ่งยำกใน
กำรติดตั้งระบบ ลดต้นทุนในกำรดูแลระบบและต้นทุนสำหรับกำรก่อสร้ำงเครือข่ำยด้วยต้นเอง

Cyber Security
กำรคำนึงถึงควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security) โดยจัดทำมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำง
ไซเบอร์ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเหตุกำรณ์ และมีควำมยืดหยุ่น อีกทั้งปรับเปลี่ยน Mindset
ในกำรจัดกำรประเด็นด้ำนควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์

Internet of Things
กำรอำศัยเทคโนโลยี IoT สร้ำงสภำพแวดล้อมให้ภำครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบบริกำรเป็นดิจิทัล
มำกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่ำวยังสนับสนุนภำครัฐในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรสื่อสำร กำรใช้
โมบำยเทคโนโลยี กำรวิเครำะห์ Big Data รวมไปถึงกำรประสำนงำนกับภำคธุรกิจและเอกชน

Block Chain / Distributed Ledger Technology
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block Chain ในกำรจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยเพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และลดภำระกำรพึ่งพำคนกลำงในกำรทำธุรกรรม ภำยใต้ควำมปลอดภัยที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือ
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