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"สถานภาพการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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โดย นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อ านวยการ

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นรฐับาลดิจิทัล

กฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

การพัฒนาบริการภาครัฐ

ตัวชี้วัดระดับสากลที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

เราได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล
2

หัวข้อบรรยาย

จัดอันดับตัวช้ีวัดสากล

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



1 ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



“ความพร้อมของภาคประชาชนในการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
1 ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

4ที่มา : ส านักงาน กสทช.
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ร้อยละของจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ร้อยละของจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีอายุมากกว่า 6 ปี ต่อประชากรของประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2558- 2561

ร้อยละของจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอายุมากกว่า 6 ปี ต่อประชากรของประเทศไทย 
ปี 2558 - 2561
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ร้อยละของจ านวนผู้ใชค้อมพิวเตอร์ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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จ านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศไทย 
ปี 2558 - 2560
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15.9%

6,229,137

7,218,560

จ านวนผู้ลงทะเบียนใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

2560
13.7% 8,208,235

จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ของประเทศไทย ปี 2561

ที่มา : wearesocial.com

จ านวนผู้ใช้ 57ล้านคน

คิดเป็น 82% ของจ านวนประชากร



(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560–2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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“ความสอดคล้องของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและแผนนโยบายระดับชาติอื่นๆ”

“ความพร้อมด้านนโยบายของรัฐบาลในการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
1 ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล



แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
(Draft) Thailand Digital Government Development Plan 2017-2021

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การให้ข้อมูล

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

การยกระดับความมั่นคงและเพิ่ม
ความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การค้า (น าเข้า / ส่งออก)

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ
การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ

การเงินและการใช้จ่าย
โครงสร้างพ้ืนฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

* ส าหรับการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการด าเนินการในยทุธศาสตร์ที่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9

10



“ระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)”

7

1) เป็นศูนย์บริการร่วมรูปแบบ
ออนไลน์ของภาครัฐ เพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช่วยให้
ประชาชนผู้รับบริการสามารถพบกับ
ส่วนราชการผู้ให้บริการได้
ตลอดเวลา จากที่ไหนก็ได้

2) ในส่วนศูนย์บริการร่วมในรูปแบบ
เคาน์เตอร์ที่ประชาชนสามารถ
เดินทางมาใช้บริการ ณ จุดบริการ
ภาครัฐ นั้น ก.พ.ร. อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

โครงการส าคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



โครงการส าคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
“Government Data Exchange Center หรือ ศูนย์ GDX ”
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Government Data Exchange Center
หรือ ศูนย์ GDX เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดย
เป็นเสมือน “Clearing House” ที่ท าหน้าที่
 รับและส่ งค าขอเอกสารประกอบจาก 

หน่วยงานที่บริการประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจ เพื่อส่งข้อร้องขอไปยังหน่วยงาน
ทะเบียนหรือหน่วยที่ออกใบอนุญาตผ่าน
ทาง Digital Inbox และส่งค าข้อร้องขอ
ต่อไปยังหน่วยงานที่ก าลังบริการประชาชน 
พร้อมทั้ง การลงสารบรรณ รับ–ส่งที่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง เพื่อใช้ตรวจสอบ
ภายหลังได้

 เอกสารที่รับ/ส่ง ต้องเข้ารหัสลับ โดยที่คน
กลางเปิดอ่านไม่ได้ https://gdx.dga.or.th/Account/Login?Index=Show

https://gdx.dga.or.th/Account/Login?Index=Show


รองรับโครงการยกเลิกส าเนา
 ข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง

o บัตรประชาชน 
o ทะเบียนบ้าน
o ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Linkage 

Center ได้แล้ว 
 ข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

o ข้อมูลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
o ข้อมูลผู้ถือหุ้น
o หนังสือบริคณห์สนธิและอื่นๆ
o ข้อมูลงบการเงิน

9

ข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงผ่านศูนย์ GDX แล้ว

 ข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาล
o สิทธิหลักประกันสุขภาพ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ)
o สิทธิประกันสังคม (ส านักงานประกันสังคม) 

 ข้อมูลอื่นๆ 
o เงินสะสมกรณีชราภาพของผู้ประกันตน (ส านักงาน

ประกันสังคม) 
o ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ของคนไข้ในสังกัดส านัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
o ข้อมูลผู้ใช้น้ าประปา (การประปานครหลวง)
o รายชื่อผู้กู้ยืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
o ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คุรุสภา)

41 หน่วยงานระดับกรม ยกเลิกการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน



“Government Data Exchange Center หรือ ศูนย์ GDX ”
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ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน
กลาง (Population Information 
Linkage Center) เป็นการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้เลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลักเป็นฐาน เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดย
หน่วยงานภาครัฐไม่จ าเป็นต้องเรียก

ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน

จากผู้รับบริการอีกต่อไป

ตัวอย่าง : ภาพรวมสถานะการยกเลกิส าเนาฯ จากแอป CITIZENinfo

เชื่อมโยงกับ 
Linkage Center

กระทรวงมหาดไทย

ความร่วมมือกับ 
ส านักงาน ก.พ.ร. กรมการปกครอง

และหน่วยงานภาครัฐ

โครงการส าคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนในการติ ดต่ อกั บ
ราชการ
• แสดงจุดให้บริการประชาชนทั่ว

ประเทศบนแผนที่
• ให้ข้อมูลคู่มือการใช้บริการ
• บอกสถานะการยกเลิกส าเนาฯ

ของทุกจุดบริ การภาครั ฐทั่ ว
ประเทศ

• บอกความพึงพอใจต่อบริการของ
ภาครัฐ



“ระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)”
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เป็นการขยายผลการพัฒนาระบบ Citizen Info ให้เป็น Citizen Portal เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการภาครัฐแล้ว และต่อไป
ประชาชนสามารถประเมินความ  พึงพอใจหลังใช้บริการภาครัฐได้ผ่าน 

Mobile Application ภายใต้ชื่อ CITIZENinfo https://citizen.info.go.th/

Citizen Portal เป็นศูนย์บริการร่วมรูปแบบออนไลน์ของ
ภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถ
พบกับส่วนราชการผู้ให้บริการได้ตลอดเวลา จากที่ไหนก็ได้
 ประชาชนสามารถใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐในรูปแบบ

ออนไลน์
 ท าการยืนยันตัวตนที่รองรับการใช้งานทั้งผู้ใช้ที่เป็น

ข้าราชการ และประชาชนผ่าน Digital ID/Citizen ID
 ประชาชนเรียกใช้บริการและข้อมูลภาครัฐจาก 

Citizen Portal ผ่าน ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ภาครัฐ (GDX)

โครงการส าคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

https://citizen.info.go.th/


“ระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)”

12https://biz.govchannel.go.th/

Business Portal เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและใช้
บริการภาครัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวส าหรับ

ผู้ประกอบการและนักลงทุน  ปัจจุบัน Business Portal 
ได้มีการเชื่อมโยงบริการภาครัฐแล้วจ านวน 21 บริการ

โครงการส าคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

https://biz.govchannel.go.th/


13การขอใบอนุญาตออนไลน์

Single form
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ขยายบริการขอใบอนุญาตออนไลน์กับธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจร้านค้าปลีก

Single form

Single form
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2 กฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทลั



“กฎหมายและร่างกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล”

16

2 กฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล



2 กฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
“มาตรฐานที่รองรับต่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

มาตรฐานในการด าเนินการด้านรัฐบาลดิจิทัลนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
สมบูรณ์และรองรับต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐ

17



การพัฒนาและการจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

การพัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 

(Doing Business Portal)

การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

การลดการใช้เอกสาร 
(Less Paper)

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของรัฐ 
(OSS)

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Center)

“มติและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีแนวนโยบาย
ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังเห็นได้จากมติและข้อสั่งการในด้านที่ส าคัญดังนี้
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2 กฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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3 การพัฒนาบริการภาครัฐ



3 การพัฒนาบริการภาครัฐ

20

สิงคโปร์ 0.8812 7 4 0.8828

มาเลเซีย 0.7174 48 60 0.6175

บรูไน 0.6923 59 83 0.5298

ไทย 0.6543 73 77 0.5522

ฟิลิปปินส์ 0.6512 75 71 0.6667

เวียดนาม 0.5931 88 89 0.5143

อินโดนีเซีย 0.5258 107 116 0.4478

กัมพูชา 0.3753 145 158 0.2593

พม่า 0.3328 157 169 0.2362

ลาว 0.3056 162 148 0.3090

73

ปี 2559ปี 2561 ต าแหน่งท่ีเปลี่ยนแปลง

1st

อังกฤษ

0.8999

2nd

เดนมาร์ก

0.9150

3rd

4th

5th

กลุ่มประเทศผู้น า

กลุ่มประเทศอาเซียน

ที่มา: United Nations e-Government Survey 2016 - 2018

ออสเตรเลีย
0.9053

เกาหลีใต้

0.9010

สวีเดน
0.8882

ผลการจัดอันดับ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Government Development): EGDI
ของ United Nation E-Government Survey

ประเทศไทยได้อันดับที่

ทั้งหมด           ประเทศ

จากเดิมอันดับที่           ในปี พ.ศ.255977
193

ดีขึ้น         อันดับ4



“สถานะการให้บริการภาครัฐในปัจจุบัน”
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3 การพัฒนาบริการภาครัฐ

ความมั่นคง 
และกฎหมาย

การจัดหางาน 
และการจ้างงาน

การเงิน ภาษี 
และธุรกิจ

งานทะเบียนที่
เกี่ยวกับบุคคล

ที่ดิน และที่อยู่
อาศัย

สุขภาพ และ
การสาธารณสุข

การเดินทาง 
ขนส่ง และ
คมนาคม

การศึกษา และ
การเรียนรู้

กีฬา สันทนาการ 
วัฒนธรรม และ
การท่องเท่ียว

สาธารณูปโภค 
และสวัสดิการ

ภาครัฐ

สิ่งแวดล้อม 
สังคม และชุมชน

การเกษตร การ
ปศุสัตว์ และการ

ประมง

อื่นๆ

8.12% 1.52% 14.21% 0.51% 2.03% 12.69% 8.12%

5.58% 7.11% 6.60% 13.71% 10.66% 9.14%

114 65 55 54 41

36 30 29 20 19 116

การศึกษา 
และสวัสดิการ

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากร และ

การเกษตร

ธุรกิจ การค้า 
การลงทุน

สวัสดิการ
ภาครัฐ

กฎหมาย ความ
ปลอดภัย และ
สาธารณภัย

ภาษี และ
การเงิน

การบริการ
สาธารณะ

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

ขอใบอนุญาต 
หนังสือรับรอง

สาธารณสุข 
อาหาร และยา

อื่นๆ

ที่มา: egov.go.th

ที่มา: apps.go.th
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4 ตัวชี้วัดระดับสากลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

จัดอันดับตัวชี้วัดสากล



4 ตัวชี้วัดระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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5 เราได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล
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ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2561

5 เราได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล
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ขอขอบพระคุณค่ะ

www.dga.or.th

contact@dga.or.th

https://twitter.com/DGANews

https://www.facebook.com/DGAThailand

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


