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ข้อมูลประกอบการศึกษาดูงานหลักสูตร e-GCEO6  
ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์และเดนมาร์ก 
ระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2562 

 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

 
1. ผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
    (e-Government Development Index: EGDI) 

 
ผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Development 
Index หรื อ  EGDI) จั ดท ำ โ ดยองค์ ก ำ รสหประชำชำติ  (United Nations: UN) 
ประกอบด้วย 3 ดัชนีย่อย ได้แก่ 

1. ดัชนีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคม  
(Telecommunication Infrastructure Index : TII) 

2. ดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index : HCI)  
3. ดัชนีบริกำรออนไลน์ (Online Service Index : OSI) 

นอกจำกนี ้ยังมีกำรจัดอันดับดัชนีด้ำนกำรมีส่วนร่วมทำงอเิล็กทรอนิกส์ของประชำชน (e-
Participation Index) โดยแยกกำรจัดอันดับออกจำก EGDI ด้วย โดยผลกำรจัดอันดับ 
EGDI ประจ ำปี 2003 - 2018 ของรำชอำณำจักรนอร์เวย์และรำชอำณำจักรเดนมำร์ก มี
รำยละเอียด ดังน้ี 
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ผลการจัดอันดับ EGDI ประจ าปี 2003 – 2018 
ของราชอาณาจักรนอรเ์วย์และราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

 

 
 
ที่มำ: UN (2003 - 2018) 

 
จำกรูป ทั้ง 2 ประเทศมีแนวโน้มกำรพัฒนำที่ลดลงในช่วงปี 2008 – 2014 สังเกต

จำกอันดับที่ลดลงในช่วงเวลำดังกล่ำว จำกนั้น ในปี 2018 มีกำรพัฒนำจำกปี 2016 โดย
เดนมำร์กได้อันดับเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดจำกอันดับ 9 ในปี 2016 เป็นอันดับ 1 ในปี 
2018 และนอร์เวย์ได้อันดับเพิ่มขึ้นจำกอันดับ 18 ในปี 2016 เป็นอันดับ 14 ในปี 2018 

 

จำกผลปี 20181 เมื่อพิจำรณำในระดับดัชนีย่อยของประเทศเดนมำร์ก ประเทศ
นอร์เวย์ และประเทศไทย มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 

                                                 
1 United Nations. 2018. United Nations E-Government Surveys: 2018 Gearing E-Government to support transformation 
towards sustainable and resilient societies. New York 
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ผลคะแนนดัชนีย่อย EGDI ประจ าปี 2018  
ของประเทศเดนมาร์ก ประเทศนอร์เวย์ และประเทศไทย 

 

 

 
ที่มำ: UN (2018) 

1

0.94720.7978

0.9514

0.9025
0.7131

0.6389

0.79030.5338

Online Service Index

Human Capital Index
Telecommunication
Infrastructure Index

Denmark Norway Thailand

1

1

0.9472

0.7978

0.9775

0.9514

0.9025

0.7131 0.6517

0.6389

0.7903

0.5338

E-Participation Index

Online Service Index

Human Capital Index

Telecommunication
Infrastructure Index

Denmark Norway Thailand



 
 

                        หน้าที่ 4/26 

2. จุดเด่นของราชอาณาจักรนอร์เวย์และราชอาณาจักรเดนมาร์กในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
A. ด้าน Online Service 

• บริกำรออนไลน์ของนอรเ์วย์สว่นใหญ่ไปถึงระดับ transactional level ที่ผู้ใช้สำมำรถ
จัดกำรธุระผ่ำนทำงออนไลน์ทั้งหมด 

• ID-porten2 เป็นระบบล็อกอินร่วมส ำหรับบริกำรภำครัฐกว่ำ 1,000 บริกำร จัดท ำ
โดย Agency for Public Management and eGovernment (Difi) โดยมีประเภท
ของ e-ID ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ MinID (Use codes from SMS or PIN code 
letter), BankID (With codes from your bank), BankID on mobile (With 
secure authentication on your mobile), Buypass (Use smart card and 
smart card reader) or Buypass ID in mobile (Use password/SMS or mobile 
app), Commfides (Use your USB stick or smart card) 

• norge.no เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one-stop-service 
portal) ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรภำครัฐได้มำกกว่ำ 600 บริกำร  

• doffin.no เป็นเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  

• helsenorge.no เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ โดยให้ค ำแนะน ำเกี่ยวบริกำร
ด้ำนสุขภำพ รวมถึงมีกำรให้บริกำรแบบบริกำรตนเอง (self-service solutions) ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ 

• บริกำรออนไลน์ทั้งหมดมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย เช่น SSL, Password เป็น
ต้น 

 
 
                                                 
2 https://eid.difi.no/en/id-porten 
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B. ด้าน e-Participation 

• Altinn เป็นเว็บไซต์ส ำหรับติดต่อสื่อสำรระหว่ำงภำคธุรกิจ ประชำชน และ
หน่วยงำนภำครัฐ โดย Altinn เป็นส่วนส ำคัญในกำรเพิ่มกำรรับรู้ของประชำชน
เกี่ยวกับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำรส่ง
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และข้อควำมผ่ำนทำง Altinn กว่ำ 200 ล้ำนครั้ง 

• รัฐบำลนอร์เวย์มีข้อริเริ่มที่อนุญำตให้หน่วยงำนรัฐส่งข้อควำมถึงประชำชนโดยตรง
ได้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรมีปฏิสัมพันธ์กับประชำชน  

• digidel.no เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริกำรหลักสูตรและกำรอบรมเกี่ยวกับทักษะด้ำน
ดิจิทัล  

 
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
A. ด้าน Online Service 

• เดนมำร์กมีเว็บไซต์ Borger.dk ส ำหรับให้ประชำชนค้นหำข้อมูลภำครัฐทั้งหมด 
พร้อมทั้งให้บริกำรแบบบริกำรตนเอง (self-service) แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
(one-stop basis) เว็บไซต์นี้จึงถือเป็นทำงเข้ำหลัก (single entry point) ของ
บริกำรภำครัฐส ำหรับประชำชน นอกจำกนี้ ยังมีระบบ single sign-on โดย
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ได้โดยไม่ต้องล็อกอิน
ซ้ ำ 

• เดนมำร์กมีเว็บไซต ์Denmark.dk ส ำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับภำครัฐและบริกำรของ
ภำครัฐแก่ประชำชนและชำวต่ำงชำติ  เว็บไซต์นี้มีให้เลือกหลำยภำษำ เช่น 
English, Spanish, French, German, Chinese, Arabic เป็นต้น และเว็บไซต์ยงั
มี SNS เช่น Facebook, Twitter, Google Plus เป็นต้น เพื่อยกระดับกำรมีส่วน
ร่วมจำกประชำชน และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ชำวต่ำงชำติที่ต้องกำรเข้ำมำเรียน
หรือท ำงำนที่เดนมำร์ก 



 
 

                        หน้าที่ 6/26 

• เดนมำร์กมีเว็บไซต์ Erhvervsstyrelsen.dk ซึ่งเป็น business portal ส ำหรับส่ง
มอบบริกำรสำธำรณะในรูปแบบดิจิทัลให้แก่ภำคธุรกิจ โดยที่มีแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-forms) ถึง 200 แบบฟอร์ม และบำงแบบฟอร์มสำมำรถใช้
ลำยเซ็นดิจิทัลได้ (หมำยเหตุ: OCES เป็นลำยเซ็นดิจิทัลที่ใช้ในเดนมำร์ก)  

• เดนมำร์กมีเว็บไซต์ส ำหรับสุขภำพ คือ Sundhed.dk ซึ่งเว็บไซต์นี้เก็บรวบรวม
และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพระหว่ำงประชำชนและผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพ 
จุดเด่นของเว็บไซต์นี้ คือ สำมำรถน ำเอำภำคสุขภำพ  (healthcare sector) 
ทั้งหมดของเดนมำร์กมำรวมไว้ในที่เดียวผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต และยังสำมำรถท ำ
ให้ประชำชนและผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพมำพบกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้  ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงเว็บไซต์ 
Sundhed.dk ได้จำกเว็บไซต์หลักของประเทศ โดยประชำชนทุกคนจะมีหน้ำเว็บ
ของตัวเอง ซึ่งท ำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลได้  

 
B. ด้าน e-Participation 

• เว็บไซต์ Borger.dk ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส ำหรับประชำชน มีระบบให้ประชำชน
อภิปรำยและโหวต ซึ่งท ำให้ประชำชนทุกระดับของสังคมสำมำรถมีส่วนร่วมใน
กำรอภิปรำยและโหวต รวมถึงกำรเลือกตั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และ
ระดับท้องถิ่น 

• ROSTRA เป็นระบบออนไลน์ส ำหรับกำรอภิปรำยสำธำรณะและกำรแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำนกำรโหวตโดยใช้ระบบลำยเซ็นดิจิทัลของเดนมำร์ก  ถูกพัฒนำโดย 
Danish National IT and Telecom Agency โดยระบบ ROSTRA ท ำหน้ำที่เป็น
เว็บไซต์ส ำหรับกำรอภิปรำยและโหวตของประเทศ โดยให้ภำคประชำชน ภำค
ธุรกิจ นักกำรเมือง และนักข่ำวมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยและโหวตที่จัดโดย
รัฐบำลในทุกระดับ ตั้งแต่รัฐบำลระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ 
และใช้กำรยืนยันตัวตนโดยกำรล็อกอินด้วยระบบลำยเซ็นดิจิทัลของเดนมำร์ก 
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3. ข้อมูลในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
A. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 กระทรวงที่รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล คือ Ministry of Local 
Government and Modernisation ซึ่งมีหน้ำที่ส่วนหนึ่ง คือ ด้ำน ICT Policy and 
Public Sector Reform และด้ำน government services and communication โดย
หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงดังกล่ำวที่รับผิดชอบด้ ำนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล คือ 
Department of National IT Policy and Public Governance ซึ่งประกอบด้วย
ฝ่ ำ ย ต่ ำ ง ๆ  คื อ  Public sector reform and eGovernment,  ICT in Society, 
Administration Policy, Economic Analysis 
 
B. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 ในปี  2016 Ministry of Local Government and Modernisation ได้จัดท ำ  
white paper เ รื่ อ ง  Digital agenda for Norway in brief –  ICT for a simpler 
everyday life and increased productivity เพื่อเสนอนโยบำยของรัฐบำลว่ำจะ
สำมำรถใช้ ICT เพื่อประโยชน์ของสังคมได้อย่ำงไร สรุปสำระส ำคัญ คือ มีกำรก ำหนด 5 
key priorities ได้แก่  

1. กำรเน้นให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลำง (A user-centric focus),  
2. กำรใช้ ICT เพื่อนวัตกรรมและผลิตภำพ ( ICT constitutes a significant 

input fact for innovation and productivity),  
3. กำ รส่ ง เ ส ริ ม ค ว ำมสำมำ รถทำ งด้ ำ นดิ จิ ทั ล  ( Strengthened digital 

competence and inclusion),  
4. กำรเปลี่ยนภำครัฐให้ เป็นดิจิทัล (Effective digitization of the public 

sector),  



 
 

                        หน้าที่ 8/26 

5. กำรคุ้มครองข้อมูลและควำมปลอดภัยสำรสนเทศ (Sound data protection 
and information security) 

 
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  
A. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 หน่วยงำนที่ รั บผิ ดชอบด้ ำนกำรพัฒนำรั ฐบำลดิจิทั ล  คื อ  Agency for 
Digitisation ซึ่งอยู่ภำยใต้ Ministry of Finance โดย Agency for Digitisation ก่อตั้ง
ขึ้นปี 2011 มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  government’s digitisation policies  
 
B. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 ในปี  2016 Agency for Digitisation ได้ จั ดท ำ  Digital Strategy 2016-2020 
ส ำหรับภำครัฐ โดยมีเป้ำหมำย คือ  

1. กำรใช้บริกำรภำครัฐต้องง่ำย รวดเร็ว และคุณภำพสูง (Digital solutions 
must be easy-to-use, quick and ensure high quality) ประกอบด้วย 3 
ข้อริเริ่ม 
1.1. ภำครัฐที่เป็นดิจิทัลที่ใช้งำนง่ำยและเป็นมิตรกับผู้ใช้บริกำร  

(A user-friendly and simple digital public sector) 
1.2. กำรใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นและลดกระบวนกำรท ำงำน 

(Better use of data and quicker case processing) 
1.3. บริ ก ำ ร ส วั ส ดิ ก ำ รที่ ดี ขึ้ น  (Better and more cohesive welfare 

services) 
2. กำรใช้ดิจิทัลในภำครัฐต้องน ำไปสู่สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเติบโตของภำค

ธุ ร กิ จ  (Public sector digitization must provide good conditions for 
growth) ประกอบด้วย 3 ข้อริเริ่ม 
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2.1. กรอบกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นส ำหรับภำคธุรกิจ 
(Better framework for the business community) 

2.2. ข้อมูลภำครัฐในฐำนะแรงขับเคลื่อนเพื่อกำรเติบโต 
(Public-sector data as a growth driver) 

2.3. สำธำรณูปโภคที่มีประสิทธิภำพ (An efficient utility sector) 
3. กำรให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยและควำมเชื่อมั่น (Security and 

confidence must be in focus at all times) ประกอบด้วย 3 ข้อริเริ่ม 
3.1. กำรคุ้มครองข้อมูลภำครัฐ (The public sector protects data) 
3.2. โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลที่เข้มแข็ง (Robust digital infrastructure) 
3.3. กำรปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลส ำหรับทุกคน (Digitisation for everyone) 

 
ข้อมูลสถานทีศ่ึกษาดูงานโดยสังเขป 

ประเทศ หน่วยงาน 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 1. Ministry of Local Government and Modernization 

2. Agency for Public Management and eGovernment 
(Difi) 

3. Helsenorge.no 

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  4. Agency for Digitization 
5. Cbrain the process company 
6. Danish Business Authority 
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1. Ministry of Local Government and Modernization 
 
The Ministry of Local Government and Modernisation (KMD) is responsible 
for matters relating to housing and building policy, local government 
finances, ICT Policy and Public Sector Reform, rural and regional policy, local 
administration, the conduct of elections, government employer policy, 
central governments buildings, security and administrative services, 
government services and communication, Sami and minority affairs, 
management tasks under the Planning and Building Act relating to urban 
development, municipal land-use planning, environmental impact analyses 
and county planning, and national mapping and geodata policy. 

 
 
Minister of Local Government and Modernisation 
Monica Mæland (Conservative Party) 
 
 
 
 
Minister of Digitalisation 
Nikolai Astrup  
(Conservative Party) 
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1. Ministry of Local Government and Modernization 
 
กระทรวงกำรปกครองท้องถิ่นและควำมทันสมัย (Ministry of Local Government 
and Modernisation) มีภำรกิจส ำคัญครอบคลุมหลำยด้ำนตั้งแต่กำรจัดหำที่อยู่อำศัย
ให้แก่ประชำชน นโยบำยกำรก่อสร้ำง กำรปกครองท้องถิ่น นโยบำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรปฏิรูปกำรท ำงำนของภำครัฐ กำรให้บริกำรประชำชน นโยบำยเกี่ยวกับ
ชนกลุ่มน้อยในประเทศ กำรพัฒนำเมือง และกำรนโยบำยกำรพัฒนำข้อมูลแผนที่และ
ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ นับเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลำกหลำยและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ชีวิตของประชำชนเป็นอย่ำงมำก  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรปกครองท้องถิ่นและควำมทันสมัย (Minister of Local 
Government and Modernisation) คือ Monica Mæland จำกพรรคอนุรักษ์นิยม 
(Conservative Party) และรัฐมนตรีด้ ำนกำรเปลี่ ยนแปลงสู่ ดิจิทัล  (Minister of 
Digitalisation) คือ Nikolai Astrup จำกพรรคอนุรักษ์นิยม เช่นเดียวกัน 
 
เปรียบเทียบกับการด าเนินงานของประเทศไทย 
 1. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เป็นไปตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2560 นโยบำยและแผนฯ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศำสตร์ โดยยุทธศำสตร์เกี่ยวกับรัฐบำลดิจิทัลเป็น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 “ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล” 
 2. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล 
พ.ศ. .... ซึ่งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย (วำระที่ 3) 
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ก ำหนดไว้ในมำตรำ 5 ให้มีแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
เพื่อก ำหนดกรอบและทิศทำงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะใน
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รูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำประเทศ มีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ และมีกรอบกำรพัฒนำและแผนกำรด ำเนินงำนของประเทศ 
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 4 ยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับชำติที่
เกี่ยวข้อง โดยอำจก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกันจัดท ำระบบบูรณำ
กำรข้อมูลดิจิทัลระหว่ำงกัน และก ำหนดรำยชื่อหน่วยงำนของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่
ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐไว้ด้วยได้   
 

2. norge.no  
under Agency for Public Management and eGovernment (Difi) 

 

 
https://www.norge.no 

 

Norge.no is a guide to digital public services in Norway. The portal presents services 
from national and local government agencies.  
 
 
 
 
 

https://www.norge.no/
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Gateway to digital services in Norway 
Norge.no links to digital public services across all sectors and levels of public 
administration in Norway. These digital services can be found via a search function, 
a topic menu or eight defined life situations. 
Norwegian authorities at central government and most of the municipalities 
communicate digitally with citizens. Norway’s secure digital mailbox system is an 
important tool in enabling this to happen. Norge.no is, therefore, the main source 
of information for citizens on how to choose and set up a secure digital mailbox.  
To set up a secure digital mailbox, citizens need to have an electronic ID and to 
have their digital contact information registered in the Norwegian Digital Contact 
Information and Opt-out Register. More information about this is available via the 
“Digital mailbox” drop-down menu above.  
 

2. norge.no  
under Agency for Public Management and eGovernment (Difi) 

 
เว็บท่ำ Norge.no เป็นศูนย์กลำงรวบรวมบริกำรของรัฐบำลนอร์เวย์ทั้งรัฐบำลกลำงและ
รัฐบำลท้องถิ่นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ประชำชนสำมำรถค้นหำบริกำรของ
รัฐได้จำกกำรพิมพ์ค้นหำบริกำรที่ต้องกำร (Search Function) กำรค้นหำตำมหมวดหมู่
ของบริกำร เช่น กำรท ำงำน ครอบครัวและเด็ก ที่อยู่อำศัย และสำมำรถค้นหำจำก
หมวดหมู่ของเหตุกำรณ์ส ำคัญในชีวิต เช่น กำรเรียน กำรท ำงำน กำรมีบุตร กำรย้ำยที่อยู่
อำศัย กำรแต่งงำน กำรหย่ำร้ำง เป็นต้น  
นอกจำกนี้ เว็บท่ำ Norge.no ยังเป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนชำวนอร์เวย์
สำมำรถเข้ำมำตั้งค่ำที่อยู่ดิจิทัล (Digital Mailbox) ของตัวเองได้ โดยสำมำรถเลือกได้
จำกผู้ให้บริกำรสองรำย คือ e-Books และ Digipost  
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เปรียบเทียบกับการด าเนินงานของประเทศไทย 
 1. ภำรกิจส ำคัญประกำรหนึ่งของ สพร. ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำน
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2561 คือ พัฒนำบริกำรภำครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และมั่นคง
ปลอดภัย 
 ที่ ผ่ ำนมำ  สพร .  ได้พัฒนำศูนย์ กลำงบริ กำรภำครั ฐส ำหรับประชำชน 
(GovChannel) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริกำรของภำครัฐในมิติต่ำง ๆ นอกจำกนี้ 
สพร. ยังได้พัฒนำแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ขึ้น โดยมีข้อมูลพิกัดต ำแหน่งที่ตั้งของ
หน่วยงำนของรัฐทั่วประเทศ บริกำรของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรติดต่อใช้บริกำร และยังเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถประเมินผล
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรหน่วยงำนแต่ละแห่งได้อีกด้วย 
 ส ำหรับภำคธุรกิจ สพร. ได้ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องพัฒนำศูนย์กลำง
บริกำรภำครัฐเพื่อภำคธุรกิจ (BizPortal) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริกำรส ำหรับภำค
ธุรกิจอย่ำงครบวงจร โดยขณะนี้ ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นขอใบอนุญำตส ำหรับธุรกิจ
ประเภทต่ำง ๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย เช่น กำรเปิดร้ำนค้ำปลีก กำรเปิดร้ำนอำหำร รวมทั้ง
สำมำรถยื่นจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนำยจ้ำงและลูกจ้ำง รวมทั้งขอ
สำธำรณูปโภคจำกรัฐวิสำหกิจได้  
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3. Helsenorge.no 
 

 
 
Helsenorge.no is the public website for residents of Norway. The content is 
provided by various players in the health sector, and it is the Directorate for 
eHealth that is responsible for the operation and development of the 
website Helsenorge.no  
Helsenorge.no is divided into two main parts: 

• information pages, where you find quality-assured health information 
on a variety of topics 

• self-improvement solutions, where you have access to various health-
related online services 

Information Pages 



 
 

                        หน้าที่ 16/26 

User will find quality-assured and up-to-date information on health, 
lifestyle, illness, treatment and justice. User can also search for permanent 
ones who have free space. 
The content is delivered, and quality assured by public health actors and a 
number of hospitals in Norway. You can find a list of partners here. 
self-improvement 
By logging in to helsenorge.no you get access to a number of self-
assessment solutions, and you can see health information that is registered 
about you. You can, among other things, view and edit your core journal, 
change your GP, get an overview of your receptions and check your 
vaccines. Some services will only be available for certain parts of the 
country.  
 

3. Helsenorge.no 
 
Helsenorge.no เป็นเว็บไซต์ส ำหรับประชำชนชำวนอร์เวย์เกี่ยวกับสุขภำพ มีส ำนักงำน
สุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ (Directorate for e-Health) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำ
และดูแลเว็บไซต์นี้ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนสุขภำพของนอร์เวย์อีกหลำยแห่ง  
เว็บไซต์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพและกำรให้บริกำร
ออนไลน์แก่ประชำชน ประชำชนชำวนอร์เวย์สำมำรถค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้จำกเว็บไซต์นี้  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
นอกจำกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพแล้ว ประชำชนยังสำมำรถใช้บริกำรออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์
นี้ได้ เช่น กำรเข้ำถึงข้อมูลสุขภำพส่วนบุคคลของตนเอง กำรตรวจสอบข้อมูลกำรรับ

https://helsenorge.no/samarbeidspartnere
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วัคซีน กำรเปลี่ยนแปลงแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioner: GP) โดยบำง
บริกำรอำจเข้ำถึงได้เฉพำะในบำงพื้นที่ของประเทศเท่ำนั้น   
 

เปรียบเทียบกับการด าเนินงานของประเทศไทย 
แม้ว่ำประเทศไทยยังไม่มรีะบบเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนสขุภำพส ำหรับประชำชน แต่ได้

มีกำรออกกฎหมำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมในประเด็นดังกล่ำวแล้วอย่ำงน้อย 2 ฉบับที่
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย (วำระที่ 3) เมื่อวันที่ 
28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 คือ  

ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เพื่อก ำหนดแนวทำง 
มำตรกำร และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเป็นระบบ
และครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย หลักกำรส ำคัญคือ กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี
ข้อยกเว้นในบำงกรณี เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ
ของบุคคลซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็
ตำม เป็นต้น    
 ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ ำนระบบดิจิทัล 
พ.ศ. .... นอกเหนือจำกบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลแล้ว ยังมีบทบัญญัติที่
น่ำสนใจอีกหลำยประเด็น เช่น กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เหมำะสมมำใช้ในกำร
บริหำรงำนและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่
ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐผ่ำนระบบดิจิทัล 
เป็นต้น  
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4. Agency for Digitization 
 
The Agency for Digitisation is an agency within the Ministry of Finance and 
was established in 2011 to be in charge of the government’s digitisation 
policies. With the aim of renewing the Danish welfare, the agency is 
responsible for the implementation of the government's digital ambitions 
and the use of digital welfare technology in the public sector. 
The Agency is the engine driving public sector collaboration in the efforts 
to digital transform the public sector. The Danish digital transformation 
effort is therefore based on a unique common responsibility to embrace 
the digital mindset and the vision of a digital public sector. The private 
sector is a key partner in this regard. 
 
Towards a digitised society 
One of the main results of many years of Danish digitisation efforts is the 
provision of a single digital letter box for all official letters sent to citizens 
and businesses, Digital Post. Since November 2014, it has been mandatory 
for citizens over the age of 15 to receive digital official communications 
(digital letters) from the public sector. 
Furthermore, it is mandatory for citizens in Denmark to use digital solutions 
to communicate in writing with the public sector. In order to make 
communication and information exchange between the public sector, 
businesses, and citizens as easy as possible, the agency is responsible for a 
wide variety of common public sector digital tools and solutions, ranging 
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from the developing and operation of an eID/digital signature solution to 
websites aimed at citizens (the national citizen portal). 
The next milestone for the agency is the implementation of the common 
public sector Digital Strategy 2016-2020. The strategy provides a clear 
direction for the overall efforts in the public sector and has set a number 
of ambitious goals for digitising the public Denmark. 
The 3 main goals are: 

1. The use of public digital services must be easy, fast, and of high 
quality. 

2. Public sector digitisation must provide good conditions for growth. 
3. Security and trust must be at the centre. 

Moreover, the government launched a new strategy - A solid ICT foundation 
– Strategy for ICT management in central government – aimed at improving 
central government management of existing operating ICT solutions. 
 

4. Agency for Digitization 
 
The Agency for Digitisation เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับของกระทรวงกำรคลัง
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2011 ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยด้ำนดิจิทัลของภำครัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์เริ่มต้นเพื่อปรับปรุงระบบสวัสดิกำรของประเทศ และน ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ใช้กับระบบสวัสดิกำรไปขยำยผลใช้งำนในกิจกำรของภำครัฐทั้งหมด  The Agency for 
Digitisation ท ำหน้ำที่เป็นผลักดันและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในกำร
เปลี่ยนผ่ำนสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิสัยทัศน์ของภำครัฐ 
รวมทั้งกำรดึงภำคเอกชนเข้ำมำเป็นหุ้นส่วนที่ส ำคัญ 
 

https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-strategy/digital-strategy-2016-2020/
https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-strategy/digital-strategy-2016-2020/
https://en.digst.dk/policy-and-strategy/strategy-for-ict-management/
https://en.digst.dk/policy-and-strategy/strategy-for-ict-management/
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การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 
โครงกำรที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรเปลี่ยนผ่ำนสังคมสู่ดิจิทัลคือ ระบบจดหมำยดิจิทัล 
(Digital Post) ที่เป็นช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับประชำชน
และภำคธุรกิจ โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 2014 พลเมืองชำวเดนมำร์กอำยุตั้งแต่ 
15 ปีขึ้นไป จะได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกรัฐผ่ำนทำงระบบจดหมำยดิจิทัลเท่ำนั้น ยิ่งไปกว่ำ
นั้น พลเมืองชำวเดนมำร์กต้องติดต่อสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผ่ำนช่องทำงดิจิทัลเทำ่นัน้ 
เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน รัฐบำลเดนมำร์กจึงได้พัฒนำระบบและ
เครื่องมือต่ำงๆ ส ำหรับประชำชน เช่น ลำยมือชื่อดิจิทัลและกำรยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล 
เป็นต้น ในอนำคต โครงกำรที่ส ำคัญคือ กำรผลักดันให้เกิดยุทธศำสตร์ด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 
ค.ศ. 2016-2020 ซึ่งจะก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
เดนมำร์กอย่ำงชัดเจน เป้ำหมำยส ำคัญสำมประกำรของยุทธศำสตร์ดังกล่ำว คือ  

1. บริกำรดิจิทัลของรัฐต้องสำมำรถมีคุณภำพสูง ประชำชนทั่วไปสำมำรถใช้งำนได้
โดยง่ำยและสะดวกรวดเร็ว 

2. กำรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของรัฐต้องเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรสร้ำงประเทศ
ให้เจริญเติบโต 

3. ควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมไว้วำงใจต้องเป็นประเด็นหลักส ำคัญ 
นอกจำกนี้ รัฐบำลยังได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของรัฐบำลกลำงที่มีอยู่ในเกิดประสิทธิภำพสูงสุดอีกด้วย  
 
เปรียบเทียบกับการด าเนินงานของประเทศไทย 

1. บริกำรของ สพร. ประกอบด้วย ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับประชำชน 
(GovChannel) แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ขึ้น และศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐเพื่อภำค
ธุรกิจ (BizPortal)  

2. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561-2580) 
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3. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่ง
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำยเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2562ก ำหนดให้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำเพื่อก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจบริกำร
เกี่ยวกับระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล 
 

5. Cbrain the process company 
 

cBrain is a software company listed on NASDAQ OMX Nordic (Symbol: 
CBRAIN) 
For government, unions and private knowledge firms, who seek to increase 
efficiency, work transparency and employee satisfaction, cBrain offers the 
integrated F2 software suite: a highly effective tool and a fast track to digitize 
all workflows, knowledge processing, records management and 
communication, including social media, while supporting PCs as well as 
mobile/tablets. 
 

cBrain F2, a revolutionary and highly effective tool for digital 
transformation of knowledge work 
 

Supported by strong customer references, cBrain F2 provides organizations 
with a new way of getting work done, based on a proven fast track to digitize 
all work and knowledge processes while supporting everybody from 
youngest employee to top executives including Permanent Secretary, 
Minister or CEO. 
 

cBrain F2 is more than an automation tool. It has proven to be a digital 
enabler for organizational development, as the transition to paperless 
workflow influences work culture as well as how people collaborate and 
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share knowledge. 
 

cBrain F2 was initially developed for core governmental departments and 
has now evolved into a general solution for governmental agencies, 
municipalities, universities as well as private organizations. Today 8 Danish 
ministries have implemented F2, including the Prime Ministers Office and 
the Ministry of Foreign Affairs, as well as multiple agencies. In year 2011 the 
Ministry of Transport and the Ministry of Climate and Energy received the 
Digitalization due to the remarkable efficiency gains they have achieved 
based on their cBrain F2 implementation. 
 

5. Cbrain the process company 
 
cBrain เป็นบริษัทซอฟต์แวรที่จดทะเบียนในตลำด NASDAQ OMX Nordic ผลิตภัณฑ์
ส ำคัญของบริษัทคือ cBrain F2 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรเปลี่ยน
กระบวนกำรท ำงำน องค์ควำมรู้ เอกสำรต่ำงๆ รวมทั้งกำรติดต่อสื่อสำรให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สำมำรถใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ได้อย่ำงหลำกหลำย  
cBrain F2 ช่วยให้องค์กรสำมำรถเปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบดิจิทัลได้อย่ำงรวดเร็ว รวมทั้ง
บุคลำกรทุกช่วงวัยและทุกระดับตั้งแต่บุคลำกรระดับปฏิบัติกำรที่อำยุน้อยที่สุดจนถึง
ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถใช้งำนซอฟต์แวร์นี้ได้อย่ำงง่ำยดำย  
cBrain F2 เป็นมำกกว่ำเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนแปลงระบบกำรท ำงำนให้เป็นแบบ
อัตโนมัติ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสำมำรถเปลี่ยนแปลงวิธีกำรและวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนไปสู่รูปแบบดิจิทัลได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรติดต่อ
ประสำนงำนและแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงกันด้วย  
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ขณะนี้ มีหน่วยงำนหลำยแห่งใช้งำนซอฟต์แวร์ cBrain F2 ทั้งรำชกำรส่วนกลำง เช่น 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มหำวิทยำลัย รวมทั้งหน่วยงำนของภำคเอกชนอีกหลำยแห่ง ในปี ค.ศ. 2011 กระทรวง
คมนำคมและกระทรวงภูมิอำกำศและพลังงำนได้น ำซอฟต์แวร์ cBrain F2 ไปใช้ใน
หน่วยงำนและสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 

เปรียบเทียบกับการด าเนินงานของประเทศไทย 
 1. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
 2. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำรออกเอกสำรหลักฐำนของทำงรำชกำรผ่ำนระบบ
ดิจิทัล เมื่อวันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2562 โดยมีสำระส ำคัญ คือ 

 2.1 เห็นชอบในหลักกำรกำรออกเอกสำรหลักฐำนของทำงรำชกำรผ่ำน
ระบบดิจิทัลโดยอำจพิจำรณำให้มีกำรน ำร่องด ำเนินกำรในภำรกิจของหน่วยงำนที่มี
ผลกระทบต่อประชำชน ผู้ประกอบกำร และนักลงทุนเป็นส ำคัญก่อน ตำมควำมเห็นของ
กระทรวงอุตสำหกรรม  

2.2 ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงำนหลัก ร่ วมกับส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็น
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็น (1) ควำมพร้อมของ
หน่วยงำนในกำรออกเอกสำรผ่ำนระบบดิจิทัล เช่น ควำมพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต 
(2) กำรบูรณำกำรร่วมกันเพื่อกำรพัฒนำระบบและกำรเชื่อมโยงข้อมูล และ (3) ควำม
ปลอดภัยทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไปพิจำรณำให้ได้ข้อยุติและด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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6. Danish Business Authority 
 
The Danish Business Authority endeavours to create the best conditions for 
growth in Europe, and to make it easy and attractive to run a business in 
Denmark. 

Vision 
To create the best conditions for growth in Europe. 

Mission 
In partnership with others we make it easy and attractive to run a business 
in Denmark. 
 
Easy meaning that rules and regulations are understandable, easy to 
administer for the businesses, and that all communication with our 
customers is done digitally and in an effective manner. Attractive meaning 
that we understand the needs of businesses and adjust the business 
conditions to these needs as they arise. The main task of the Danish 
Business Authority in the coming years is to contribute to a responsible and 
sustainable economic development. Low growth in productivity has 
weakened the competitiveness of Denmark. Therefore, we need to 
strengthen the general conditions for growth. We also need to strengthen 
the conditions for growth in those areas where Denmark has particular 
strengths and potentials, such as environment and welfare.    
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6. Danish Business Authority 
 
The Danish Business Authority มุ่งมั่นสรรค์สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีที่สุดส ำหรับกำร
เจริญเติบโตในทวีปยุโรปและสร้ำงเสน่ห์ให้เดนมำร์กเป็นดินแดนที่สำมำรถประกอบธุรกิจ
ได้ง่ำยและสะดวก 
 
วิสัยทัศน์ 
เพื่อสร้ำงสภำพแวดลอ้มที่ดีที่สุดส ำหรับกำรเจริญเติบโตในทวีปยโุรป 
พันธกิจ 
เรำท ำงำนร่วมกับหลำกหลำยภำคส่วนในกำรเอื้ออ ำนวยให้กำรประกอบธุรกิจในประเทศ
เดนมำร์กเป็นไปอย่ำงง่ำยดำยและสะดวก 
 
แนวคิดในการด าเนินงาน 
ค ำว่ำ “ง่ำยดำยและสะดวก” หมำยควำมว่ำ กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ นั้น ต้อง
เข้ำใจง่ำยและภำคธุรกิจสำมำรถปฏิบัติตำมได้โดยสะดวก รวมทั้งกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงเรำกับภำคธุรกิจจะผ่ำนช่องทำงดิจิทัลที่มีประสิทธิภำพทั้งหมด 
 
 “เสน่ห์” หมำยควำมว่ำ เรำเข้ำใจควำมต้องกำรของภำคธุรกิจและปรับสภำพแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรเหล่ำนั้น 
 
ภำรกิจหลักของเรำในอนำคตอันใกล้คือ กำรผลักดันกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่มีควำม
รับผิดชอบและยั่งยืน 
 
กำรพัฒนำผลิตภำพ (Productivity) ที่เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำเป็นกำรท ำลำยศักยภำพในกำร
แข่งขันของประเทศเดนมำร์ก ดังนั้น พวกเรำต้องสร้ำงภำพแวดล้อมที่จะเอื้ออ ำนวยให้
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เกิดกำรเจริญเติบโตโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำที่เดนมำร์กมีศักยภำพสูง เช่น กำรจัด
สวัสดิกำรและสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐเพื่อภำคธุรกิจ https://biz.govchannel.go.th/ เป็น
ระบบกลำงส ำหรับผู้ประกอบกำรและนักลงทุน  สำมำรถกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐได้
สะดวกเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจกำร จนถึงกำรปิดกิจกำร โดยเป็น
กำรบูรณำกำรทำงด้ำนเอกสำร หลักฐำน เพื่อผู้ประกอบกำรไม่ต้องยื่นเอกสำร หลักฐำน
ที่ออกโดยภำครัฐ ลดภำระกำรยื่นเอกสำร หลักฐำนซ้ ำซ้อน และลดระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรธุรกรรมกับภำครัฐ แบ่งออกเป็น กำรหำข้อมูลและกำรขออนุญำตออนไลน์ 
 


