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1.1 แผนริะดับชาติ
 เกีู�ยวกัูบรัิฐิบาลดิจิิทัล 
  • แผนริะดับชาติที�เกีู�ยวข้้อง   
 • แนวทางและกูริอบกูาริวิเค์ริาะห์กูาริ 
  ปรัิบเปลี�ยนภาค์รัิฐิเปน็รัิฐิบาล 
  ดิจิิทัลข้องปริะเทศไทย 
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 • ดัชนีชี�วัดด้านส่ภาวะกูาริแข่้งขั้น 
  ข้องปริะเทศ
 • ดัชนีชี�วัดด้านกูาริพััฒนารัิฐิบาล 
  ดิจิิทัล
 • ตัวชี�วัดด้านกูาริส่่งเส่ริิมรัิฐิบาล 
  ดิจิิทัล 
1.3 งบปริะมาณด้านกูาริพััฒนาดิจิิทัล 
 และเทค์โนโลยีส่าริส่นเทศ
 • ค์วามส่ำาคั์ญข้องงบปริะมาณต่อ 
  กูาริพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัล
 • แหล่งงบปริะมาณด้านกูาริพััฒนา 
  รัิฐิบาลดิจิิทัลและเทค์โนโลยี  
  ส่าริส่นเทศ
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  • โค์ริงกูาริที�ได้ดำาเนินกูาริ
  ภายใต้แผนพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัล
  • โค์ริงกูาริที�ไม่ได้ดำาเนินกูาริ
  • ปญัหาและอุปส่ริริค์ในกูาริ
  ดำาเนินโค์ริงกูาริ
  • โค์ริงกูาริส่ำาคั์ญ
  ด้านรัิฐิบาลดิจิิทัล
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 ข้องหน่วยงานภาค์รัิฐิ
  • ภาพัริวมค์วามพัร้ิอมรัิฐิบาลดิจิิทัล
  ข้องหน่วยงานภาค์รัิฐิ
  • ริะดับค์วามพัร้ิอมรัิฐิบาลดิจิิทัล
  ข้องหน่วยงานภาค์รัิฐิ
  • ปญัหาและอุปส่ริริค์ในกูาริพััฒนา
  รัิฐิบาลดิจิิทัลข้องหน่วยงานภาค์รัิฐิ
2.3 กูาริวิเค์ริาะห์ค์วามส่อดค์ล้อง 
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ประเทำศไทำย ได้จััดทำำานโยบาย
และแผู้นระดับช้าติ่เพ่ื่�อกี่ำาหันด
ทิำศทำางกี่ารพัื่ฒนาประเทำศ
ท้ำ�ครอบคลุมทุำกี่มิติ่ ทัำ�งเศรษฐกิี่จั
สังคม สิ�งแวดล้อม

ริวมทั�งเทค์โนโลยีและนวัตกูริริม เพ้ั�อให้ปริะเทศ
มีกูาริพััฒนาอย่างริอบด้าน ภายใต้วิสั่ยทัศน์
ปริะเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 ที�ต้องกูาริ
ยกูริะดับปริะเทศในทุกูด้านด้วยกูารินำาเทค์โนโลยี
และนวัตกูริริมมาให้เพิั�มปริะสิ่ทธิีภาพัให้แกู่
เศริษัฐิกิูจิข้องปริะเทศทั�งริะบบ ซ่ึ่�งส่อดค์ล้อง
กัูบเปา้หมายกูาริพััฒนาอย่างยั�งย้น 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 
ซ่ึ่�งเป็นกูริอบทิศทางที�องค์์กูาริส่หปริะชาชาติ 
(United Nations : UN) ได้จัิดทำาข่้�นเพ้ั�อกูำาหนด
วาริะกูาริพััฒนาที�ยั�งย้นเพ้ั�อให้นานาปริะเทศ
มีแนวทางในกูาริพััฒนาปริะเทศให้มีค์วามยั�งย้น
ในทุกูด้าน นอกูจิากูนี� ปริะเทศไทยยังนำา
หลักูปรัิชญาเศริษัฐิกิูจิพัอเพีัยงมาปริะยุกูต์
เพ้ั�อจัิดทำานโยบายทางเศริษัฐิกิูจิและสั่งค์ม
ที�เหมาะส่มกัูบกูาริดำาริงชีวิตข้องปริะชน 
ซ่ึ่�งหน่วยงานภาค์รัิฐิก็ูได้จัิดทำามาตริกูาริใน
แต่ละด้านที�ตอบส่นองต่อนโยบายและ
แผนริะดับชาติ เพ้ั�อร่ิวมกัูนเปน็กูลไกูในกูาริ
ขั้บเค์ล้�อนปริะเทศ



_008 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าล ดิิ จิิ ทัั ลของปร ะ เทัศ ไทัย

	 รััฐบาลดิิจิิทััล	 ถููกนำำามาใช้้เป็็นำกลไกสำำาคััญอย่่างหน่ำ�งในำการัพััฒนำาป็รัะเทัศด้ิวย่การันำำา 
เทัคัโนำโลย่ีดิิจิิทััลมาใช้้เพ่ั�อย่กรัะดัิบการัทัำางานำของภาคัรััฐให้ทัันำสำมัย่	และสำามารัถูให้บริัการั
สำาธารัณะโดิย่คัำาน่ำงถู่งป็รัะช้าช้นำเป็็นำสำำาคััญ	 โดิย่มีเป้็าหมาย่เพ่ั�อพััฒนำาบริัการัสำาธารัณะทีั� 
สำามารัถูใหบ้ริัการัในำรัปู็แบบเทัคัโนำโลย่ดิีิจิิทััลได้ิอย่า่งสำมบูรัณ์	เพ่ั�อลดิต้้นำทุันำในำการัใหบ้ริัการั 
ของภาคัรััฐ	 และลดิต้้นำทุันำการัขอรัับบริัการัของป็รัะช้าช้นำ	 รัวมทัั�งต้้องเพิั�มป็รัะสิำทัธิภาพัในำ 
การัทัำางานำของภาคัรััฐบนำพ่ั�นำฐานำของข้อมูลทีั�รัวดิเร็ัวและแม่นำย่ำา	 เพ่ั�อส่ำงเสำรัิม	 สำนัำบสำนำุนำ	 
และอำานำวย่คัวามสำะดิวกแก่ทุักภาคัส่ำวนำ	ต้ลอดิจินำเป็็นำการัเพิั�มศักย่ภาพัของป็รัะเทัศโดิย่รัวม 
อีกด้ิวย่
	 เพ่ั�อให้เข้าใจิถู่งสำถูานำะการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่	 สำพัรั.	 จ่ิงได้ิรัวบรัวม 
นำโย่บาย่และแผนำรัะดัิบช้าติ้ทีั�เกี�ย่วข้องเพ่ั�อให้เข้าใจิถู่งแนำวคิัดิการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััล	 โดิย่ 
สำามารัถูสำรุัป็นำโย่บาย่และแผนำรัะดัิบช้าติ้ด้ิานำการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่ไว้ดัิงนีำ�

1.1 แผู้นระดับช้าติ่ท้ำ�เก้ี่�ยวข้ึ้องกัี่บรัฐบาลดิจิัทัำล
	 ป็รัะเทัศไทัย่มีการัจัิดิทัำาแผนำรัะดัิบช้าติ้เพ่ั�อสำร้ัางทิัศทัางทีั�ชั้ดิเจินำในำการัขับเคัล่�อนำการั 
พััฒนำาป็รัะเทัศในำภาพัรัวม	คัรัอบคัลุมทุักมิติ้	เน่ำ�องจิากแผนำรัะดัิบช้าติ้ทุักฉบับมีวัต้ถุูป็รัะสำงค์ั
ในำการัพััฒนำาป็รัะเทัศอย่่างรัอบด้ิานำในำทุักภาคัส่ำวนำ	ป็รัะเด็ินำด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััลเป็็นำป็รัะเด็ินำ
สำำาคััญทีั�ถููกบรัรัจิไุว้ในำแผนำรัะดิบัช้าต้ใินำลกัษณะทีั�ต้้องอาศยั่การันำำาเทัคัโนำโลย่ดิีิจิิทััลมาใช้้ร่ัวม
กับมาต้รัการัในำแต้ล่ะดิา้นำ	(Cross-cutting	Issue)	เพ่ั�อพััฒนำาป็รัะเทัศต้ามเป็า้หมาย่ทีั�กำาหนำดิ	
ดัิงนัำ�นำ	เพ่ั�อให้มองเห็นำภาพัรัวมและทัรัาบแนำวทัางของแผนำการัพััฒนำาป็รัะเทัศทีั�เกี�ย่วข้องกับ
การัพััฒนำารััฐบาดิิจิิทััล	 สำพัรั.	 จ่ิงได้ิรัวบรัวมแผนำรัะดัิบช้าติ้ทีั�เกี�ย่วข้องกับการัพััฒนำารััฐบาล
ดิิจิิทััลเพ่ั�อสำร้ัางคัวามเข้าใจิเกี�ย่วกับการัวางแผนำ	การัดิำาเนิำนำงานำทีั�เกี�ย่วข้องกับรััฐบาลดิิจิิทััล	
ซ่ึ่�งจิะทัำาให้มองเหน็ำถู่งกรัอบทัศิทัาง	การัวางแผนำงานำ	และการัจิดัิทัำาย่ทุัธศาสำต้รัข์องป็รัะเทัศ
ตั้�งแต่้แผนำพััฒนำาป็รัะเทัศหลักไป็จินำถู่งแผนำรัะดัิบป็ฏิิบัติ้การั

แผู้นพัื่ฒนารัฐบาลดิจิัทัำลขึ้องประเทำศไทำย
	 เป็็นำแผนำเฉพัาะด้ิานำทีั�กำาหนำดิทิัศทัางการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่	ซ่ึ่�งได้ิมี
การัจัิดิทัำาข่�นำคัรัั�งแรักในำปี็	2559	โดิย่แผนำแต่้ละฉบับมีคัวามเป็็นำมาและแนำวคิัดิในำการัจัิดิทัำา	
ดัิงนีำ�
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	 คัณะรััฐมนำต้รีัได้ิมีมติ้เห็นำช้อบ	เม่�อวันำทีั�	5	เมษาย่นำ2559	ให้ดิำาเนิำนำการัเพ่ั�อเป็็นำกลไก 
สำำาคััญในำการัพััฒนำาป็รัะเทัศโดิย่นำำาเทัคัโนำโลยี่ดิิจิิทััลมาเป็็นำเคัร่ั�องม่อในำการัเพิั�มป็รัะสิำทัธิภาพั 
ภาคัรััฐ	โดิย่มีการักำาหนำดิวิสัำย่ทััศน์ำของการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััล	

	 ซ่ึ่�งแผนำดัิงกล่าวดิำาเนิำนำการัภาย่ใต้้	 4	 ยุ่ทัธศาสำต้ร์ัหลัก	 ดัิงแสำดิงในำแผนำภาพัทีั�	 4	 ซ่ึ่�ง 
ป็รัะกอบด้ิวย่ขีดิคัวามสำามารัถูในำการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััล	18	มาต้รัการั

ฉบับท้ำ� 1
แผนพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัลข้องปริะเทศไทย
ริะยะ 3 ป ีพั.ศ. 2559-2561 

ใน 3 ปี ข้ึ้างหัน้า ภาครัฐไทำยจัะยกี่ระดับ
สู่กี่ารเป็นรัฐบาลดิจิัทัำลท้ำ�ม้กี่ารบูรณากี่าร
ระหัว่างหัน่วยงาน ม้กี่ารดำาเนินงานแบบ
อัจัฉริยะ ให้ับริกี่ารโดยม้ประช้าช้นเป็น
ศูนย์กี่ลาง และขัึ้บเคล่�อนให้ัเกิี่ดกี่าร
เปล้�ยนแปลงได้อย่างแท้ำจัริง



_010 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าล ดิิ จิิ ทัั ลของปร ะ เทัศ ไทัย

ภาพื่ท้ำ� 1.1

ท่ี่�มา : สำำานัักพััฒนัารััฐบาลดิิจิิทัี่ล                  
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ยุทธีศาส่ตร์ิข้องแผนพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัลข้องปริะเทศไทย ริะยะ 3 ปี
พั.ศ. 2559-2561



_012 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าล ดิิ จิิ ทัั ลของปร ะ เทัศ ไทัย

	 ภาย่หลังการัจัิดิทัำาแผนำพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลในำรัะย่ะทีั�	1	หร่ัอแผนำพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััล
ของป็รัะเทัศไทัย่	 รัะย่ะ	 3	 ปี็	 (พั.ศ.	 2559-2561)	 ทีั�คัรัอบคัลุมแนำวทัางการัพััฒนำา 
ขีดิคัวามสำามารัถูเชิ้งดิิจิิทััลภาคัรััฐทัั�งหมดิ	18	ด้ิานำ	และได้ิมีการัดิำาเนิำนำโคัรังการัภาย่ใต้้แผนำ 
ไป็แล้วรัะย่ะหน่ำ�ง	สำพัรั.	ได้ิจัิดิทัำา	(ร่ัาง)	แผนำพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่	รัะย่ะทีั�	2	
โดิย่มีการัขย่าย่ขอบเขต้รัะย่ะเวลาจิากเดิิม	รัะย่ะ	3	ปี็	 (พั.ศ.	2559-2561)	เป็็นำรัะย่ะ	5	ปี็	 
(พั.ศ.	2560-2564)	พัร้ัอมทัั�งมีการักำาหนำดิวิสัำย่ทััศน์ำเพ่ั�อ

	 ทัั�งนีำ�	แผนำฉบับดัิงกล่าวมีหลักการัสำำาคััญทีั�ต้้องดิำาเนิำนำงานำบนำพ่ั�นำฐานำ	4	ป็รัะการั	ได้ิแก่	 
การับูรัณาการัภาคัรััฐ	(Government	 Integration)	การัดิำาเนิำนำงานำแบบอัจิฉริัย่ะ	(Smart	 
Operation)	 การัให้บรัิการัโดิย่มีป็รัะช้าช้นำเป็็นำศูนำย่์กลาง	 (Citizen-centric	 Services)	 
และการัสำนำับสำนุำนำให้เกิดิการัขับเคัล่�อนำไป็สู่ำการัเป็ลี�ย่นำแป็ลง	 (Driven	 Transformation	 
ทีั�ป็รัะกอบไป็ด้ิวย่	5	ยุ่ทัธศาสำต้ร์ั	26	มาต้รัการั	และเพ่ั�อให้การัขับเคัล่�อนำบรัรัลุวัต้ถุูป็รัะสำงค์ั 
ต้ามแผนำ	จ่ิงได้ิบรัรัจุิโคัรังการัเพ่ั�อสำนัำบสำนุำนำแต่้ละมาต้รัการัรัวมทัั�งสิำ�นำ	76	โคัรังการั

ฉบับท้ำ� 2 (ร่าง)
แผนพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัลข้องปริะเทศไทย 
พั.ศ. 2560-2564

ยกี่ระดับภาครัฐไทำยสู่กี่ารเป็นรัฐบาลดิจิัทัำล
ท้ำ�ม้กี่ารบูรณากี่ารระหัว่างหัน่วยงาน
ม้กี่ารทำำางานแบบอัจัฉริยะ ให้ับริกี่ารโดยม้
ประช้าช้นเป็นศูนย์กี่ลาง และขัึ้บเคล่�อนให้ัเกิี่ด
กี่ารเปล้�ยนแปลงได้อย่างแท้ำจัริง
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ท่ี่�มา : สำำานัักพััฒนัารััฐบาลดิิจิิทัี่ล                  



_014 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าล ดิิ จิิ ทัั ลของปร ะ เทัศ ไทัย

	 ร่ัางแผนำพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลฉบับนีำ�	 จัิดิทัำาข่�นำต้ามพัรัะรัาช้บัญญัติ้การับริัหารังานำและ
การัให้บริัการัภาคัรััฐผ่านำรัะบบดิิจิิทััล	 พั.ศ.	 25621	 มาต้รัา	 5	 ทีั�กำาหนำดิให้มีแผนำพััฒนำา 
รััฐบาลดิิจิิทััลเพ่ั�อกำาหนำดิกรัอบและทัิศทัางการับรัิหารังานำภาคัรััฐ	 โดิย่เน้ำนำการัพััฒนำา 
รััฐบาลดิิจิิทััลให้สำมบูรัณ์และสำามารัถูเช่้�อมโย่งบริัการั	การับริัหารัจัิดิการั	และข้อมูลรัะหว่าง 
หน่ำวย่งานำให้เกิดิการับูรัณาการัมากอย่่างมีป็รัะสิำทัธิภาพั	 ส่ำงผลให้หน่ำวย่งานำของรััฐจิำาเป็็นำ 
ต้้องมีการับริัหารังานำและจัิดิทัำาบริัการัสำาธารัณะในำรูัป็แบบดิิจิิทััลผ่านำช่้องทัางออนำไลน์ำ	โดิย่ 
มีการับริัหารัจัิดิการัและการับูรัณาการัข้อมูลภาคัรััฐและการัทัำางานำให้มีคัวามสำอดิคัล้องกันำ 
และเช่้�อมโย่งเข้าดิว้ย่กันำอย่า่งมั�นำคังป็ลอดิภยั่และมธีรัรัมาภบิาล	เพ่ั�ออำานำวย่คัวามสำะดิวกให ้
ป็รัะช้าช้นำสำามารัถูเข้าถู่งบริัการัและสำร้ัางการัมีส่ำวนำร่ัวมของทุักภาคัส่ำวนำ
	 ร่ัางแผนำพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่	พั.ศ.	2563-2565	ได้ิกำาหนำดิวิสัำย่ทััศน์ำ

	 มีเป้็าหมาย่สำำาคััญ	3	ป็รัะการั	ดัิงนีำ�

ฉบับท้ำ� 3 (ร่าง)
แผนพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัลข้องปริะเทศไทย
พั.ศ. 2563-2565 

รัฐบาลดิจิัทัำล เปิดเผู้ย เช่้�อมโยง
และร่วมกัี่นสร้างบริกี่ารท้ำ�ม้คุณค่า
ให้ัแก่ี่ประช้าช้น

1 ปริะกูาศในริาชกิูจิจิานุเบกูษัาเม้�อวันที� 22 พัฤษัภาค์ม 2562
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_016 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าล ดิิ จิิ ทัั ลของปร ะ เทัศ ไทัย

แผู้นระดับช้าติ่ท้ำ�เก้ี่�ยวข้ึ้อง
	 การัจิัดิทัำาแผนำพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่ได้ิมีการัศ่กษาและวิเคัรัาะห์ถู่ง 
คัวามสำอดิคัล้องของนำโย่บาย่และแผนำรัะดัิบช้าติ้	 เพ่ั�อให้การัขับเคัล่�อนำรััฐบาลดิิจิิทััลเป็็นำไป็ในำ 
ทิัศทัางเดิยี่วกันำกับย่ทุัธศาสำต้รัแ์ละแผนำรัะดัิบช้าติ้	โดิย่แผนำพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศ 
ไทัย่มีคัวามเช่้�อมโย่งกับยุ่ทัธศาสำต้ร์ัและแผนำรัะดัิบช้าติ้	ดัิงนีำ�

ภาพื่ท้ำ� 1.2 ภาพัริวมข้องแผนริะดับชาติที�มีปริะเด็นเกีู�ยวข้้อง
กัูบกูาริพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัล
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1. ยุทำธิศาสต่ร์ช้าติ่ 20 ปี (พื่.ศ. 2560–2579)
	 ยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้	20	ปี็	ถููกบัญญัติ้ไว้ในำรััฐธรัรัมนูำญแห่งรัาช้อาณาจัิกรัไทัย่	มาต้รัา	65	
ซ่ึ่�งรัะบุให้มีเป้็าหมาย่การัพััฒนำาป็รัะเทัศอย่่างย่ั�งย่่นำต้ามหลักธรัรัมาภิบาล	เพ่ั�อใช้้เป็็นำกรัอบ
ในำการัจัิดิทัำาแผนำต่้างๆ	 ในำการัพััฒนำาป็รัะเทัศให้สำอดิคัล้องกันำ	 โดิย่รัาย่ละเอีย่ดิการัจัิดิทัำา 
ยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้	20	ปี็ถููกรัะบุไว้ในำพัรัะรัาช้บัญญัติ้การัจัิดิทัำายุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้	พั.ศ.	25602		โดิย่ 
ยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้ได้ิกำาหนำดิกรัอบการัพััฒนำาป็รัะเทัศถู่ง	20	ปี็	ภาย่ใต้้วิสัำย่ทััศน์ำ	

	 ผ่านำ	 6	 ยุ่ทัธศาสำต้รั์	 โดิย่การัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลมีการัทัำางานำสำอดิรัับกับยุ่ทัธศาสำต้ร์ั 
ด้ิานำการัป็รัับสำมดุิลและพััฒนำารัะบบการับริัหารัจัิดิการัภาคัรััฐเป็็นำหลัก	อย่่างไรัก็ต้ามเทัคัโนำโลยี่ 
ดิิจิิทััลมีคัวามสำำาคััญต่้อการัสำนำบัสำนำนุำการัขับเคัล่�อนำแต้ล่ะย่ทุัธศาสำต้รั	์(Cross-cutting	Issue)	
เช่้นำกันำ	

ประเทำศไทำยม้ความมั�นคง มั�งคั�ง
ยั�งย่น เป็นประเทำศพัื่ฒนาแล้ว
ด้วยกี่ารพัื่ฒนาต่ามหัลักี่ปรัช้ญาขึ้อง
เศรษฐกิี่จัพื่อเพ้ื่ยง

2 ปริะกูาศในริาชกิูจิจิานุเบกูษัาเม้�อวันที� 31 กูริกูฎาค์ม 2560



_018 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าล ดิิ จิิ ทัั ลของปร ะ เทัศ ไทัย

ภาพื่ท้ำ� 1.3 ปริะเด็นด้านกูาริพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัล
ที�ส่อดค์ล้องกัูบยุทธีศาส่ตร์ิชาติ 20 ปี
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2. แผู้นแม่บทำภายใต้่ยุทำธิศาสต่ร์ช้าติ่
	 จัิดิทัำาข่�นำเพ่ั�อกำาหนำดิแนำวทัางการัดิำาเนิำนำงานำภาย่ใต้้ยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้ให้สำามารัถูบรัรัลุ 
เป้็าหมาย่ได้ิอย่่างมีป็รัะสิำทัธิภาพั	ต้ามมาต้รัา	10	แห่งพัรัะรัาช้บัญญัติ้การัจัิดิทัำายุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้	 
พั.ศ.	2560	โดิย่แผนำแม่บทัภาย่ใต้้ย่ทุัธศาสำต้ร์ัช้าติ้มีจิำานำวนำ	23	ฉบับ	ต้ามป็รัะเด็ินำการัพััฒนำา 
ทีั�สำอดิคัลอ้งกบัย่ทุัธศาสำต้รัช์้าต้	ิ20	ปี็	หน่ำวย่งานำของรััฐจิำาเป็็นำต้้องจิดัิทัำาแผนำป็ฏิิบัติ้การัของ 
หน่ำวย่งานำให้สำอดิคัล้องกับแผนำแม่บทัฯ	ในำป็รัะเด็ินำการัพััฒนำาทีั�ต้รังกับภารักิจิของหน่ำวย่งานำ 
เพ่ั�อเป็็นำแนำวทัางในำการัจัิดิทัำากิจิกรัรัมให้สำอดิคัล้องกับเป้็าหมาย่ของยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้	ซ่ึ่�งกรัอบ 
งบป็รัะมาณรัาย่จ่ิาย่ป็รัะจิำาปี็ของป็รัะเทัศได้ินำำาป็รัะเด็ินำการัพััฒนำาของยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้	 20	 ปี็	 
และแผนำแม่บทัภาย่ใต้้ยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้มาใช้้เป็็นำกรัอบในำการัจัิดิสำรัรังบป็รัะมาณรัาย่จ่ิาย่ 
ป็รัะจิำาปี็	โดิย่แผนำแม่บทัภาย่ใต้้ยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้	ฉบับทีั�	20	เร่ั�องการับริัการัป็รัะช้าช้นำและ 
ป็รัะสิำทัธิภาพัภาคัรััฐมีคัวามสำอดิคัล้องกับทิัศทัางการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลต้ามแผนำพััฒนำา 
รััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่



_020 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าล ดิิ จิิ ทัั ลของปร ะ เทัศ ไทัย

ภาพื่ท้ำ� 1.4 ปริะเด็นด้านกูาริพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัล
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธีศาส่ตร์ิชาติ
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ภาพื่ท้ำ� 1.5 โค์ริงกูาริที�เกีู�ยวข้้องกัูบรัิฐิบาลดิจิิทัลใน 15 ปริะเด็นเร่ิงด่วน ภายใต้ยุทธีศาส่ตร์ิ
ชาติ

	 นำอกจิากนีำ�	รััฐบาลยั่งได้ิกำาหนำดิป็รัะเด็ินำเร่ังด่ิวนำทีั�จิำาเป็็นำต้้องเร่ังพััฒนำาในำรัะย่ะเวลา	5	ปี็	 
(พั.ศ.	2561–2565)	ของยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้	โดิย่แบ่งออกเป็็นำ	4	กลุ่ม	15	ป็รัะเด็ินำ	81	โคัรังการั	
จิากการัพิัจิารัณาพับว่ามีโคัรังการัทีั�นำำาเทัคัโนำโลยี่ดิิจิิทััลมาใช้้เป็็นำเคัร่ั�องม่อในำการัพััฒนำา 
โคัรังการัให้ได้ิผลสัำมฤทัธิ�ต้ามเป้็าหมาย่	จิำานำวนำ	16	โคัรังการั
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3. แผู้นกี่ารปฏิิรูปประเทำศ
	 รััฐธรัรัมนูำญแห่งรัาช้อาณาจัิกรัไทัย่	หมวดิ	16	บัญญัติ้ให้ดิำาเนิำนำการัป็ฏิิรูัป็ป็รัะเทัศด้ิานำต่้างๆ	 
ต้ามมาต้รัา	 258	 ของรััฐธรัรัมนูำญแห่งรัาช้อาณาจัิกรัไทัย่	 และกฎหมาย่ว่าด้ิวย่แผนำและขั�นำ
ต้อนำการัดิำาเนิำนำการัป็ฏิิรูัป็ป็รัะเทัศ	กำาหนำดิให้มีการัแต่้งตั้�งคัณะกรัรัมการัป็ฏิิรูัป็ป็รัะเทัศเพ่ั�อจัิดิ
ทัำาร่ัางแผนำการัป็ฏิิรูัป็ป็รัะเทัศ	โดิย่ร่ัางแผนำการัป็ฏิิรูัป็ป็รัะเทัศป็รัะกอบด้ิวย่	131	ป็รัะเด็ินำป็ฏิิรูัป็	
472	แผนำงานำ/โคัรังการั	 ทัั�งนีำ�	 จิากการัพัิจิารัณาแผนำงานำ/โคัรังการัภาย่ใต้้แผนำการัป็ฏิิรูัป็
ป็รัะเทัศ	พับว่าเป็็นำโคัรังการัด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััล	จิำานำวนำ	169	โคัรังการั	ดัิงนีำ�

ภาพื่ท้ำ� 1.6 ปริะเด็นที�เกีู�ยวข้้องกัูบกูาริพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัล
ภายใต้แผนปฏิิรูิปปริะเทศ 11 ด้าน
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4. แผู้นพัื่ฒนาเศรษฐกิี่จัและสังคมแห่ังช้าติ่ ฉบับท้ำ� 12
	 จัิดิทัำาข่�นำเพ่ั�อเป็็นำกรัอบแนำวทัางในำการัพััฒนำาป็รัะเทัศโดิย่รัวม	 ทีั�เน้ำนำการัพััฒนำาทัาง 
เศรัษฐกิจิและสัำงคัมคัวบคู่ักันำ	โดิย่แผนำพััฒนำาเศรัษฐกิจิและสัำงคัมแห่งช้าติ้	ฉบับทีั�	12	(พั.ศ.	 
2560–2564)	 ได้ิกำาหนำดิป็รัะเดิ็นำการัพััฒนำาทีั�สำอดิคัล้องกับเป้็าหมาย่การัพััฒนำาทีั�ย่ั�งย่่นำ	 
(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	ต้ามแนำวคิัดิขององค์ัการัสำหป็รัะช้าช้าต้	ิโดิย่
มีเป้็าหมาย่การัพััฒนำาทีั�สำอดิคัล้องกับรััฐบาลดิิจิิทััล	ค่ัอ	การัมีรัะบบบริัหารัจัิดิการัภาคัรััฐทีั�มี
ป็รัะสิำทัธิภาพั	ทัันำสำมัย่	โป็ร่ังใสำ	ต้รัวจิสำอบได้ิ	กรัะจิาย่อำานำาจิและมีส่ำวนำร่ัวมจิากป็รัะช้าช้นำ
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5. แผู้นพัื่ฒนาดิจิัทัำลเพ่ื่�อเศรษฐกิี่จัและสังคม
	 กรัะทัรัวงดิิจิิทััลเพ่ั�อเศรัษฐกิจิและสัำงคัม	โดิย่สำำานัำกงานำคัณะกรัรัมการัดิิจิิทััลเพ่ั�อเศรัษฐกิจิ 
และสัำงคัมแห่งช้าติ้	(สำดิช้.)	ได้ิดิำาเนิำนำการัจัิดิทัำาแผนำพััฒนำาดิิจิิทััลเพั่�อเศรัษฐกิจิและสัำงคัม	โดิย่ 
มุ่งเน้ำนำการัพััฒนำาดิา้นำดิิจิิทััลทีั�สำอดิคัล้องกับย่ทุัธศาสำต้ร์ัและแผนำรัะดิบัช้าติ้	ภาย่ใต้้วิสัำย่ทััศน์ำ	
“ป็ฏิิรูัป็ป็รัะเทัศไทัย่สู่ำดิิจิิทััลไทัย่แลนำด์ิ	(Digital	Thailand)”	เพ่ั�อบรัรัลุเป้็าหมาย่สำำาคััญ	4	ป็รัะการั	 
ได้ิแก่	การัเพิั�มขีดิคัวามสำามารัถูในำการัแข่งขันำทัางเศรัษฐกิจิของป็รัะเทัศ	การัสำร้ัางโอกาสำทัาง
สัำงคัมอย่่างเท่ัาเทีัย่ม	การัเต้รีัย่มคัวามพัร้ัอมให้กับบุคัลากรัทุักกลุ่ม	และการัป็ฏิิรูัป็กรัะบวนำทััศน์ำ
การัทัำางานำและการัให้บริัการัของภาคัรััฐ

ภาพื่ท้ำ� 1.7 ปริะเด็นด้านรัิฐิบาลดิจิิทัลที�ส่อดค์ล้องกัูบ
แผนพััฒนาดิจิิทัลเพ้ั�อเศริษัฐิกิูจิและสั่งค์ม
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แนวทำางและกี่รอบกี่ารวิเคราะห์ักี่ารปรับเปล้�ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิัทัำลขึ้องประเทำศไทำย
	 เพ่ั�อให้ผู้อ่านำได้ิทัรัาบถู่งภาพัรัวมการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััล	สำพัรั.	จ่ิงมีแนำวคิัดิในำการัวิเคัรัาะห์
กิจิกรัรัมทีั�เกี�ย่วข้องกับการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลภาย่ใต้้ย่ทุัธศาสำต้ร์ัและแผนำรัะดัิบช้าติ้ข้างต้้นำ	
โดิย่	 สำพัรั.	 ใช้้กรัอบแนำวคิัดิในำการัวิเคัรัาะห์ทีั�ป็รัะยุ่กต์้ข่�นำจิากแนำวคิัดิสำากล	 และเป้็าหมาย่
ของยุ่ทัธศาสำต้ร์ัและแผนำรัะดัิบช้าติ้ทีั�เกี�ย่วข้องกับการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััล	ดัิงนีำ�

1. แนวคิดกี่ารพัื่ฒนารัฐบาลดิจิัทัำลสากี่ล
	 องค์ัการัเพ่ั�อคัวามร่ัวมม่อและการัพััฒนำาทัางเศรัษฐกิจิ	(OECD)	ได้ิจัิดิทัำาแนำวทัางการั
เพิั�มคัวามแข็งแกร่ังให้แก่พััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััล	โดิย่มีข้อเสำนำอแนำะ	7	แนำวทัาง	ดัิงนีำ�

	 จิากข้อเสำนำอแนำะของ	OECD	 ดัิงกล่าว	สำามารัถูสำรุัป็องค์ัป็รัะกอบสำำาคััญและสำอดิคัล้องกับ 
แนำวทัางการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่ได้ิ	3	ป็รัะเด็ินำ	ค่ัอ
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ระยะการพัฒนา เป้าหมายและกรอบการดําเนินงานของรัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการภาครัฐ
(Government
Integration)

การดําเนินงานแบบ
อัจฉริยะ

(Smart Operation)

การให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centric

Service)

การสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง (Criven
Transformation)

ระยะที่ 1

“ภาครัฐไทย
จะยกระดับสู่การเป็น

รัฐบาลดิจิทัล”

2562–2565

ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ให้ทํางานแบบ ชาญฉลาด
ขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digitization)

สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาครัฐอัจฉริยะ เพ่ือเกิด

การเชื่อมโยงบริการภาครัฐ
สําหรับประชาชน
(Integration)

สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพ่ือ

สร้างประโยชน์แก่ทุก
ภาคส่วน (Openness)

ระยะที่ 2

“ต่อยอดการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลเพ่ือการเชื่อมโยง 
และเปิดเผยให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล”
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 • การปฏิิรูปกระบวนการทำำางานภายในภาครัฐ ป็รัะกอบไป็ด้ิวย่	(1)	กรัะบวนำการัทัำางานำ 
ทีั�ต้้องมีการัป็รัับเป็ลี�ย่นำให้เป็็นำรัะบบดิิจิิทััลทัั�งรัะบบเพ่ั�อให้เกิดิการัเช่้�อมโย่งและนำำาข้อมูลไป็
ใช้้ต่้อย่อดิการัพััฒนำาป็รัะเทัศ	(2)	คันำ	เพิั�มทัักษะและคัวามสำามารัถูด้ิานำดิิจิิทััลให้แก่บุคัลากรั 
ของรััฐ	และ	(3)	การักำาหนำดินำโย่บาย่	มาต้รัฐานำ	และกฎหมาย่	ให้เป็็นำไป็ในำทิัศทัางเดีิย่วกันำ
 • การลงทุำนในโครงสร้างพ้ื้�นฐานเพ้ื้�อรองรับบริการดิิจิิทัำล	ป็รัะกอบด้ิวย่	(1)	การัพััฒนำา 
โคัรังสำร้ัางพ่ั�นำฐานำ	 ดิิจิิทััลแพัลต้ฟอร์ัม	 และพััฒนำาคัวามป็ลอดิภัย่ของข้อมูลเพ่ั�อรัองรัับบริัการั 
ดิิจิิทััล
 • ความสามารถในการให้้บริการประชาชน	ป็รัะกอบด้ิวย่	คัวามสำามารัถูในำการัให้ 
บริัการัดิิจิิทััลของภาคัรััฐ	การัเปิ็ดิเผย่ข้อมูลและคัวามโป็ร่ังใสำ
  
2. กี่ารวิเคราะห์ัเป้าหัมายขึ้องยุทำธิศาสต่ร์และแผู้นระดับช้าติ่ท้ำ�เก้ี่�ยวข้ึ้อง
 กัี่บกี่ารพัื่ฒนารัฐบาลดิจิัทัำล
	 ในำการัวเิคัรัาะหเ์ป้็าหมาย่และแผนำรัะดิบัช้าต้ทีิั�เกี�ย่วข้องอันำได้ิแก่	การัวิเคัรัาะหทิ์ัศทัาง
การัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลจิากสำากลของการัวิเคัรัาะห์ทิัศทัางการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลจิากสำากล
ขององค์ัการัเพ่ั�อคัวามร่ัวมม่อและการัพััฒนำาทัางเศรัฐกิจิ	 (OECD)	 และแผนำงานำต้ามการั
พััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่โดิย่สำามารัถูแบ่งเป็็นำเป้็าหมาย่และการัพััฒนำา	 แต่้ละ
รัะย่ะได้ิดัิงนีำ�	

3 (ร่ิาง) แผนพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัลข้องปริะเทศไทย ริะยะ 5 ปี (พั.ศ. 2560-2564)
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ระยะการพัฒนา เป้าหมายและกรอบการดําเนินงานของรัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการภาครัฐ
(Government
Integration)

การดําเนินงานแบบ
อัจฉริยะ

(Smart Operation)

การให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centric

Service)

การสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง (Criven
Transformation)

ระยะที่ 1

“ภาครัฐไทย
จะยกระดับสู่การเป็น

รัฐบาลดิจิทัล”

2562–2565

ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ให้ทํางานแบบ ชาญฉลาด
ขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digitization)

สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาครัฐอัจฉริยะ เพ่ือเกิด

การเชื่อมโยงบริการภาครัฐ
สําหรับประชาชน
(Integration)

สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพ่ือ

สร้างประโยชน์แก่ทุก
ภาคส่วน (Openness)

ระยะที่ 2

“ต่อยอดการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลเพ่ือการเชื่อมโยง 
และเปิดเผยให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล”
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ภาพื่ท้ำ� 1.8 กูาริวิเค์ริาะห์ค์วามส่อดค์ล้องข้องเป้าหมายกูาริพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัล
ข้องปริะเทศไทยกัูบแนวคิ์ดส่ากูล
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ภาพื่ท้ำ� 1.9 กูาริวิเค์ริาะห์เปา้หมายและกูาริดำาเนินงานที�ส่ำาคั์ญ
ข้องกูาริพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัลในริะยะที� 1

ระยะท้ำ� 1 (ปี 2559–2561)
	 เป็็นำรัะย่ะของการัพััฒนำาพ่ั�นำฐานำเพ่ั�อสำร้ัางคัวามแข็งแกร่ังในำการัย่กรัะดัิบขีดิคัวามสำามารัถู 
เชิ้งดิิจิิทััลของภาคัรััฐไทัย่สู่ำการัเป็็นำรััฐบาลดิิจิิทััล	 โดิย่สำามารัถูสำรัุป็เป้็าหมาย่ของการัพััฒนำา
กับผลลัพัธ์ทีั�คัาดิหวังได้ิดัิงต่้อไป็นีำ�
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ภาพื่ท้ำ� 1.10 กูาริวิเค์ริาะห์เปา้หมายและกูาริดำาเนินงานที�ส่ำาคั์ญ
ข้องกูาริพััฒนารัิฐิบาลดิจิิทัลในริะยะที� 2

ระยะท้ำ� 2 (ปี 2562–2565)
	 เป็็นำรัะย่ะของการัป็ฏิิรูัป็ภาคัรััฐเพ่ั�อย่กรัะดัิบการัพััฒนำาดิิจิิทััลของภาคัรััฐในำรัะย่ะทีั�	1	
โดิย่หน่ำวย่งานำภาคัรััฐทุักหน่ำวย่งานำต้้องมีส่ำวนำร่ัวมในำการัดิำาเนิำนำงานำดัิงกล่าว
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1.2 ตั่วช้้�วัดระดับสากี่ลท้ำ�เก้ี่�ยวข้ึ้องกัี่บกี่ารพัื่ฒนารัฐบาลดิจิัทัำล
	 การัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลเป็็นำเคัร่ั�องม่อสำำาคััญอย่่างย่ิ�งต่้อการัพััฒนำาป็รัะเทัศในำปั็จิจุิบันำ	
เน่ำ�องจิากเทัคัโนำโลย่ีดิิจิิทััลถููกนำำามาใช้้ในำการัย่กรัะดัิบการัทัำางานำของรััฐ	 เพิั�มคัวามสำามารัถู 
ทัางการัแข่งขันำให้แก่เอกช้นำ	และเพิั�มป็รัะสิำทัธิภาพัในำการัเข้าถู่งบริัการัและสำวัสำดิิการัของรััฐ	
ซ่ึ่�งนำานำาป็รัะเทัศต่้างมีแนำวทัางการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลทีั�แต้กต่้างกันำไป็ต้ามบริับทัของสำภาพั
เศรัษฐกิจิและสัำงคัม	 ดัิงนัำ�นำ	 องค์ักรัรัะหว่างป็รัะเทัศจ่ิงมีแนำวคิัดิในำการัรัวบรัวมสำถูานำะการั
ดิำาเนิำนำงานำ	ป็รัะเมินำสำถูานำะ	และรัาย่งานำสำถูานำะด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััลของแต่้ละป็รัะเทัศ	เพ่ั�อสำร้ัาง
การัรัับรู้ัและให้แต่้ละป็รัะเทัศต่้�นำตั้วต่้อการันำำาเทัคัโนำโลยี่ดิิจิิทััลมาใช้้เป็็นำเคัร่ั�องม่อในำการัพััฒนำา
ป็รัะเทัศ
	 เพ่ั�อให้เข้าใจิภาพัรัวมและสำถูานำะการัดิำาเนิำนำงานำดิา้นำรััฐบาลดิิจิิทััลในำมุมมองสำากล	สำพัรั.	
จ่ิงได้ิรัวบรัวมตั้วชี้�วัดิทีั�เกี�ย่วข้องกับการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลไว้	โดิย่สำามารัถูจัิดิกลุ่มดัิช้นีำชี้�วัดิ
ทีั�เกี�ย่วข้องกับรััฐบาลดิิจิิทััลทีั�สำำาคััญออกได้ิเป็็นำ	3	กลุ่ม	ได้ิแก่	กลุ่มดัิช้นีำชี้�วัดิด้ิานำสำภาวะการั
แข่งขันำ	 (Competitive	 Adventage)	 กลุ่มดัิช้นีำชี้�วัดิด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััล	 (E-Government)	 
และกลุ่มดัิช้นีำชี้�วัดิทีั�สำนัำบสำนุำนำรััฐบาลดิิจิิทััล	 (Enabling	 Factor)	 โดิย่ผลการัจัิดิอันำดัิบของ 
ป็รัะเทัศไทัย่เป็็นำดัิงนีำ�
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ท่ี่�มา : สำำานัักงานัพััฒนัารััฐบาลดิิจิิทัี่ล (องค์์การัมหาชนั)                 

ภาพื่ท้ำ� 1.11 ดัชนีชี�วัดส่ากูลที�เกีู�ยวข้้องกัูบ
รัิฐิบาลดิจิิทัล
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ดัช้น้ช้้�วัดด้านสภาวะกี่ารแข่ึ้งขัึ้นขึ้องประเทำศ
	 รััฐบาลดิิจิิทััลเป็็นำเคัร่ั�องม่อสำำาคััญในำการัเพิั�มคัวามสำามารัถูทัางการัแข่งขันำของป็รัะเทัศ	
ด้ิวย่การัเพิั�มป็รัะสิำทัธิภาพัการัทัำางานำและการัให้บริัการัของภาคัรััฐ	 เช่้นำ	 ลดิต้้นำทุันำการัใช้้ 
ทัรััพัย่ากรัของรััฐ	 ลดิรัะย่ะเวลาการัทัำางานำและการัให้บรัิการั	 สำ่งเสำรัิมการัดิำาเนิำนำมาต้รัการั 
ของรััฐได้ิอย่่างแม่นำย่ำา	เป็็นำต้้นำ	โดิย่การัเพิั�มคัวามสำามารัถูทัางการัแข่งขันำเป็็นำแนำวทัางสำากล
ในำการัพััฒนำาเศรัษฐกิจิของป็รัะเทัศ	โดิย่ดัิช้นีำชี้�วัดิในำกลุ่มนีำ�	ป็รัะกอบด้ิวย่

1. ดัช้น้บ่งช้้�ข้ึ้ดความสามารถึในกี่ารแข่ึ้งขัึ้นขึ้องโลกี่
 (IMD World Competitiveness Scoreboard)
	 International	Institute	of	Management	Development	หร่ัอ	IMD	ได้ิป็รัะเมินำ
ขีดิคัวามสำามารัถูในำการัแข่งขันำ	โดิย่เน้ำนำการัวัดิและเป็รีัย่บเทีัย่บคัวามสำามารัถูของในำการัสำร้ัาง 
สำภาพัแวดิล้อมทีั�อำานำวย่ต่้อการัดิำาเนิำนำธุรักิจิของภาคัเอกช้นำทีั�ส่ำงผลต่้อศักย่ภาพัในำการัแข่งขันำ 
ทัางเศรัษฐกิจิของป็รัะเทัศ	โดิย่พิัจิารัณาจิาก	4	ปั็จิจัิย่สำำาคััญ	ได้ิแก่	สำมรัรัถูนำะทัางเศรัษฐกิจิ 
(Economic	Performance)	ป็รัะสำทิัธิภาพัภาคัรััฐ	(Government	Efficiency)	ป็รัะสำทิัธิภาพั 
ภาคัธุรักิจิ	(Business	Efficiency)	และโคัรังสำร้ัางพ่ั�นำฐานำ	(Infrastructure)	
	 ผลการัจัิดิอันำดัิบของดัิช้นีำบ่งชี้�ขีดิคัวามสำามารัถูในำการัแข่งขันำของโลก	 (World	 
Competitiveness	 Scoreboard)	 ในำปี็	 2562	 ซ่ึ่�งสำำารัวจิจิาก	 63	 ป็รัะเทัศทัั�วโลก	พับว่า	 
สิำงคัโป็ร์ัมีคัวามสำามารัถูทัางการัแข่งขันำอันำดัิบทีั�	 1	 ของโลก	 ในำขณะทีั�ป็รัะเทัศไทัย่มีอันำดัิบ 
ป็รัับลดิลงเป็็นำอันำดัิบทีั�	29	ของโลก	เน่ำ�องจิากปั็จิจัิย่ด้ิานำสำมรัรัถูนำะทัางเศรัษฐกิจิ	และปั็จิจัิย่
ด้ิานำป็รัะสิำทัธิภาพัของภาคัรััฐ	ได้ิรัับคัะแนำนำลดิลง
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2. ดัช้น้ความสามารถึในกี่ารแข่ึ้งขัึ้นระดับโลกี่
 (Global Competitiveness Index)
	 World	Economic	Forum	(WEF)	ได้ิป็รัะเมินำขีดิคัวามสำามารัถูในำการัแข่งขันำ	(ดัิช้นีำ	
GCI	4.0)	โดิย่พิัจิารัณาจิาก	4	ปั็จิจัิย่ทีั�สำำาคััญ

ภาพื่ท้ำ� 1.12 ผลกูาริจัิดอันดับดัชนีค์วามส่ามาริถในกูาริแข่้งขั้นข้องโลกูข้อง 
5 ปริะเทศที�มีค์ะแนนสู่งสุ่ด และปริะเทศไทย ในป ี2561-2562

ท่ี่�มา : IMD World Competitiveness ranking 2020           
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	 ผลการัสำำารัวจิดิัช้นีำคัวามสำามารัถูในำการัแข่งขันำรัะดิับโลกในำป็ี	 2562	 	 ซ่ึ่�งสำำารัวจิจิาก 
ป็รัะเทัศจิำานำวนำ	141	ป็รัะเทัศทัั�วโลกพับว่าสิำงคัโป็ร์ัคัรัองอันำดัิบ	1	ของโลก	สำหรััฐอเมริักา	
(อันำดัิบทีั�	2)	ฮ่่องกง	(อันำดัิบทีั�	3)	เนำเธอร์ัแลนำด์ิ	(อันำดัิบทีั�	4)	สำวิต้เซึ่อร์ัแลนำด์ิ	(อันำดัิบทีั�	5)	
ต้ามลำาดัิบ	โดิย่ป็รัะเทัศไทัย่มีอันำดัิบลดิลงอยู่่ทีั�	40	ของโลก

3. ความยากี่ง่ายในกี่ารประกี่อบธุิรกิี่จั
 (Ease of Doing Business Index)
	 ดัิช้นีำวัดิรัะดัิบคัวามย่ากง่าย่ของป็รัะกอบธุรักิจิ	หร่ัอ	Ease	of	Doing	business	(EDB)	
พััฒนำาข่�นำโดิย่ธนำาคัารัโลก	 (World	 Bank)	 ได้ิจัิดิทัำามาตั้�งแต่้ปี็	 2547	 เพ่ั�อป็รัะเมินำ 
คัวามรัะดัิบคัวามย่าก-ง่าย่ในำการัเข้าไป็ป็รัะกอบธุรักิจิจิากจิำานำวนำ	190	ป็รัะเทัศทัั�วโลก	โดิย่
พิัจิารัณาจิาก	 12	 หัวข้อทีั�เกี�ย่วข้องตั้�งแต่้เริั�มต้้นำขอใบอนุำญาต้ป็รัะกอบธุรักิจิ	 การัขอใบ 
อนุำญาต้ก่อสำร้ัาง	 การัเข้าถู่งแหล่งเงินำทุันำ	 การัดิำาเนิำนำธุรักิจิจินำถู่งกรัณีเลิกธุรักิจิหร่ัอต้้องปิ็ดิ 
กิจิการั	ซ่ึ่�งทุักกรัะบวนำการัล้วนำเกี�ย่วข้องกับภาคัรััฐ
	 สำำาหรัับป็รัะเทัศไทัย่อันำดัิบคัวามสำามารัถูในำการัแข่งขันำรัะดัิบโลกโดิย่รัวมป็รัับตั้วเพิั�มข่�นำ	 
6	อันำดัิบ	จิากการัป็รัับป็รุังกรัะบวนำการัขอใบอนุำญาต้ทีั�มีกรัะบวนำการัและรัะย่ะเวลาทีั�สัำ�นำลง	
โดิย่ได้ิรัับคัะแนำนำเพิั�มข่�นำจิากการัจิดัิอันำดัิบปี็	2562	เพิั�มข่�นำ	5.4	คัะแนำนำ	รัวมเป็็นำ	77.3	คัะแนำนำ

ภาพื่ท้ำ� 1.13 ปริะเทศที�มีขี้ดค์วามส่ามาริถในกูาริแข่้งขั้นสู่งสุ่ด 
5 อันดับแริกูข้องโลกู และปริะเทศไทย ในป ี2561-2562 

ท่ี่�มา : The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum
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4. ดัช้น้ภาพื่ลักี่ษณ์คอร์รัปชั้น
 (Corruption Perception Index)
	 ผลการัจัิดิอันำดัิบดัิช้นีำภาพัลักษณ์คัอร์ัรััป็ชั้นำ	(Corruption	Perception	Index)	ในำปี็	
2562	ผลการัสำำารัวจิดัิช้นีำภาพัลักษณ์คัอร์ัรััป็ชั้นำ	180	ป็รัะเทัศทัั�วโลก	พับว่า	เดินำมาร์ักและ 
นิำวซีึ่แลนำด์ิ	 คัรัองอันำดัิบ	 1	 ของโลก	 ฟินำแลนำด์ิอยู่่ในำอันำดัิบทีั�	 3	 สิำงคัโป็ร์ั	 สำวีเดินำ	 และ 
สำวิต้เซึ่อร์ัแลนำด์ิ	อยู่่ในำอันำดัิบทีั�	4	ขณะทีั�ป็รัะเทัศไทัย่ป็รัับลดิลงมาอยู่่อันำดัิบทีั�	101	ของโลก	
(จิากปี็	2561	อยู่ใ่นำอันำดัิบทีั�	99)

ภาพื่ท้ำ� 1.14 ผลกูาริจัิดอันดับค์วามยากูง่ายในกูาริปริะกูอบธุีริกิูจิ 
5 อันดับแริกูข้องโลกู และปริะเทศไทย ปริะจิำาปี 2559–2563

ท่ี่�มา : Doing Business 2020, The World Bank          
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ภาพื่ท้ำ� 1.15 ผลกูาริจัิดอันดับดัชนีภาพัลักูษัณ์ค์อร์ิรัิปชันข้อง
5 ปริะเทศที�มีค์ะแนนสู่งสุ่ด และปริะเทศไทย ในปี 2561-2562

ท่ี่�มา : Transparency International , 2561-2562          

ดัช้น้ช้้�วัดด้านกี่ารพัื่ฒนารัฐบาลดิจิัทัำล
	 เป็็นำดัิช้นีำชี้�วัดิหลักทีั�แสำดิงให้เห็นำถู่งรัะดัิบการัพััฒนำาด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััล	ทีั�สำะท้ัอนำมุมมอง
ถู่งการัดิำาเนิำนำการัด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััลในำหลาย่มิติ้ของป็รัะเทัศสำมาชิ้กทัั�วโลก	 โดิย่มีดัิช้นีำชี้�วัดิ
สำำาคััญดัิงนีำ�

1. ดัช้น้รัฐบาลอิเล็กี่ทำรอนิกี่ส์
 (E-Government Development Index หัร่อ EGDI) 
	 จัิดิทัำาโดิย่องค์ัการัสำหป็รัะช้าช้าติ้	หร่ัอ	United	Nations	(UN)	ตั้�งแต่้ปี็	2546	ซ่ึ่�งการั
จัิดิทัำารัาย่งานำการัจัิดิอันำดัิบคัวามพัร้ัอมของรััฐบาลอิเล็กทัรัอนิำกส์ำ	 (United	 Nations	 
E-Government	Survey)	ของป็รัะเทัศสำมาชิ้กจิำานำวนำ	193	ป็รัะเทัศในำทุัก	2	ปี็	โดิย่พิัจิารัณา
จิาก	ดัิช้นีำหลักทีั�สำำาคััญ	3	ด้ิานำ	ได้ิแก่	(1)	ดัิช้นีำบริัการัออนำไลน์ำ	(Online	Service	Index	:	
OSI)	 (2)	 ดัิช้นีำโคัรังสำร้ัางพ่ั�นำฐานำด้ิานำโทัรัคัมนำาคัม	 (Telecommunication	 Infrastructure	
Index	:	TII)	และ	(3)	ดัิช้นีำทุันำมนุำษย่์	(Human	Capital	Index	:	HCI)
	 โดิย่จิากข้อมูลในำปี็ล่าสุำดิ	(ปี็	2563)	พับว่า	ป็รัะเทัศไทัย่อยู่่ในำอันำดัิบทีั	57	จิากจิำานำวนำ	
193	ป็รัะเทัศทัั�วโลก	โดิย่ป็รัะเทัศไทัย่มีลำาดัิบทีั�พััฒนำาข่�นำมา	14	ลำาดัิบจิากปี็	2561	โดิย่เป็็นำ
คัะแนำนำทีั�เพิั�มจิากทัั�ง	3	กลุ่มดัิช้นีำ	ได้ิแก่	ดัิช้นีำโคัรังสำร้ัางพ่ั�นำฐานำโทัรัคัมนำาคัม	16.66%	รัอง
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ภาพื่ท้ำ� 1.16 กูาริเปรีิยบเทียบผลกูาริจัิดอันดับ E-Government Development Index 
ข้องปริะเทศ 5 อันดับแริกูและปริะเทศไทย ริะหว่างป ี2561 และ 2563

ลงมาค่ัอ	ดัิช้นีำบริัการัออนำไลนำ	์15.52%	ในำขณะทีั�ดัิช้นีำทุันำมนำษุย่ล์ดิลงเลก็น้ำอย่	คัะแนำนำ	EGDI	
ของไทัย่เพิั�มจิาก	0.6543	คัะแนำนำในำปี็	2561	เป็็นำ	0.7565	คัะแนำนำ	ในำปี็	2563	โดิย่ป็รัะเทัศ
ทีั�ได้ิคัะแนำนำสูำงสุำดิ	3	อันำดัิบแรักของโลก	ค่ัอ	เดินำมาร์ัก	เกาหลีใต้้	และเอสำโต้เนีำย่	ต้ามลำาดัิบ

	 ในำส่ำวนำของภูมิภาคัอาเซีึ่ย่นำ	 ป็รัะเทัศไทัย่อยู่่ในำอันำดัิบทีั�	 3	 โดิย่มีป็รัะเทัศสิำงคัโป็ร์ัเป็็นำ 
อันำดัิบ	1	(0.915	คัะแนำนำ)	ต้ามมาด้ิวย่	มาเลเซีึ่ย่	(0.7892	คัะแนำนำ)	ในำอันำดัิบทีั�	2

ท่ี่�มา : United Nations E-Government Survey 2018 and 2020, United Nations
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ภาพื่ท้ำ� 1.17 กูาริเปรีิยบเทียบผลกูาริจัิดอันดับ E-Government Development Index 
ข้องปริะเทศในกูลุ่มอาเซีึ่ยน ริะหว่างป ี2561 และ 2563

ท่ี่�มา : United Nations E-Government Survey 2018 and 2020, United Nations

ดัช้น้กี่ารม้ส่วนร่วมขึ้องประช้าช้นในรูปแบบอิเล็กี่ทำรอนิกี่ส์
(E-Participation Index)
	 เน่ำ�องจิากการัมีส่ำวนำร่ัวมเป็็นำองค์ัป็รัะกอบสำำาคััญในำการัสำร้ัางคัวามโป็ร่ังใสำและเพิั�ม 
ป็รัะสิำทัธิภาพัให้กับภาคัรััฐโดิย่เปิ็ดิโอกาสำให้ภาคัป็รัะช้าช้นำได้ิเข้ามามีส่ำวนำร่ัวมในำการักำาหนำดิ 
นำโย่บาย่และการัทัำางานำ	 เพ่ั�อให้ต้อบสำนำองต่้อคัวามต้้องการัของป็รัะช้าช้นำมากข่�นำ	 การันำำา 
เทัคัโนำโลยี่อิเล็กทัรัอนิำกส์ำมาใช้้เพ่ั�อส่ำงเสำริัมส่ำวนำร่ัวม	 หร่ัอ	 การัมีสำ่วนำร่ัวมอิเล็กทัรัอนิำกส์ำ	 จ่ิง
เป็็นำอีกมิติ้ทีั�สำำาคััญของรััฐบาลดิิจิิทััลทีั�	UN	ให้คัวามสำำาคััญ	ซ่ึ่�ง	E-Participation	Index	หร่ัอ	
EPI	ป็รัะกอบด้ิวย่การัป็รัะเมินำในำ	3	ด้ิานำ	ดัิงนีำ�	
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ภาพื่ท้ำ� 1.18 ผลกูาริจัิดอันดับและริายละเอียดข้องดัชนีย่อยเปรีิยบเทียบ EPI ป ี2561 
และ 2563 ข้องปริะเทศ 5 อันดับแริกูข้องโลกูและปริะเทศไทย

	 โดิย่การัสำำารัวจิปี็	 2563	 ได้ิมีการัพิัจิารัณาทับทัวนำคัำาถูามเพ่ั�อให้สำอดิรัับกับแนำวโน้ำมและ 
รูัป็แบบการัเข้าถู่งป็รัะช้าช้นำของภาคัรััฐในำการักำาหนำดิ	ดิำาเนิำนำ	และป็รัะเมนิำนำโย่บาย่สำาธารัณะ	
โดิย่เพิั�มเติ้มคัำาถูามทีั�สำะท้ัอนำถู่งการัเผย่แพัร่ัข้อมูลโดิย่หน่ำวย่งานำภาคัรััฐ	

ท่ี่�มา : United Nations E-Government Survey 2018 and 2020, United Nations
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2. กี่ารจััดอันดับรัฐบาลดิจิัทัำลนานาช้าติ่
 (Waseda-IAC International Digital Government Ranking) 
	 การัจัิดิอันำดัิบรััฐบาลดิิจิิทััลนำานำาช้าติ้4	 เป็็นำอีกหน่ำ�งตั้วชี้�วัดิทีั�สำำาคััญทีั�มีบทับาทัในำการั 
สำะท้ัอนำรัะดัิบการัพััฒนำารััฐบาลอิเล็กทัรัอนิำกส์ำของป็รัะเทัศต่้างๆ	 จิำานำวนำกว่า	 60	ป็รัะเทัศทัั�ว
โลก	โดิย่มีการัสำำารัวจิทุักปี็นัำบตั้�งแต่้ปี็	2548	เป็็นำต้้นำมา	โดิย่อาศัย่คัวามร่ัวมม่อรัะหว่างผู้เชี้�ย่วช้าญ
ของสำถูาบันำรััฐบาลอิเล็กทัรัอนิำกส์ำ	มหาวิทัย่าลัย่วาเซึ่ดิะ	(The	Waseda	University	Institute	
of	E-Government)	และสำถูาบันำผู้บริัหารัเทัคัโนำโลย่ีสำารัสำนำเทัศรัะดัิบสูำงนำานำาช้าติ้	(Inter-
national	 Academy	 of	 CIO)	 การัสำำารัวจิได้ิรัวมถู่งการัจัิดิงานำป็รัะชุ้มเชิ้งป็ฏิิบัต้ิการัทีั�
เกี�ย่วข้อง	 และงานำป็รัะชุ้มคัวามคิัดิเห็นำกับหน่ำวย่งานำนำานำาช้าติ้อีกหลาย่หน่ำวย่งานำ	 เช่้นำ	
องค์ัการัเพ่ั�อคัวามร่ัวมม่อและการัพััฒนำาทัางเศรัษฐกิจิ	(OECD)	คัวามร่ัวมม่อทัางเศรัษฐกิจิ
เอเชี้ย่-แป็ซิึ่ฟิก	(APEC)	และสำหภาพัโทัรัคัมนำาคัมรัะหว่างป็รัะเทัศ	(ITU)	เป็็นำต้้นำ
	 การัสำำารัวจิได้ิมีการันำำากลุ่มตั้วชี้�วัดิมาใช้้ในำการัป็รัะเมินำภาพัรัวมของรัะดัิบการัพััฒนำา 
รััฐบาลอิเล็กทัรัอนิำกส์ำ	ในำ	10	ตั้วชี้�วัดิหลัก5 และ	35	ตั้วชี้�วัดิย่่อย่	โดิย่ผลการัจัิดิอันำดัิบของ
สำถูาบันำ	Waseda–IAC	ในำปี็	2560	และ	2561	พับว่าป็รัะเทัศไทัย่มีอันำดัิบคัวามพัร้ัอมการั
พััฒนำารััฐบาลอิเล็กทัรัอนิำกส์ำอยู่ใ่นำอันำดัิบทีั�	21	จิาก	65	ป็รัะเทัศ	โดิย่มีคัะแนำนำเพิั�มข่�นำจิาก	
65.2	คัะแนำนำ	(ในำปี็	2560)	เป็็นำ	68.131	คัะแนำนำ	(ในำปี็	2561)	ทัั�งนีำ�	ป็รัะเทัศทีั�ได้ิอันำดัิบสูำงสุำดิ	
3	อันำดัิบแรักของโลกในำปี็	2561	ได้ิแก่	เดินำมาร์ัก	(94.8	คัะแนำนำ)	สิำงคัโป็ร์ั	(93.8	คัะแนำนำ)	
และสำหรัาช้อาณาจัิกรั	(91.9	คัะแนำนำ)	

4 ส่ถาบันรัิฐิบาลอิเล็กูทริอนิกูส์่ มหาวิทยาลัยวาเซึ่ดะ ได้ปลี�ยนช้�อกูาริส่ำาริวจิจิากู Waseda-IAC International  
 E-Government Ranking เป็น Waseda-IAC International Digital Government Ranking ในปีส่ำาริวจิ  
 2560 เพ้ั�อข้ยายข้อบเข้ตกูาริศ่กูษัาให้มีค์วามค์ริอบค์ลุมกัูบบริิบทปจัิจุิบัน
5 ได้แกู่ Network Infrastructure Preparedness, Management Optimization, Online Services,  
 National Portal, Government CIO, D-Government Promotion, E-Participation/Digital Inclusion,  
 Open Government Data, Cyber Security และ The use of Emerging ICT
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	 เม่�อพิัจิารัณาข้อมูลของป็รัะเทัศในำกลุ่มอาเซีึ่ย่นำจิำานำวนำ	7	ป็รัะเทัศ	 (จิาก	 10	ป็รัะเทัศ)	
ได้ิแก่	 สิำงคัโป็ร์ั	 ไทัย่	มาเลเซีึ่ย่	 อินำโดินีำเซีึ่ย่	 เวีย่ดินำาม	 ฟิลิป็ปิ็นำส์ำ	บรูัไนำ	พับว่าป็รัะเทัศไทัย่ยั่ง
สำามารัถูคังรัะดัิบการัพััฒนำาไว้ทีั�อันำดัิบ	2	โดิย่สิำงคัโป็ร์ัรัักษาคัวามเป็็นำผู้นำำาของภูมิภาคัและอยู่่ในำ
อันำดัิบทีั�	2	ของโลกจิากการัดิำาเนิำนำนำโย่บาย่	Smart	Nation	ซ่ึ่�งเป็็นำการับริัหารัป็รัะเทัศโดิย่นำำา
เทัคัโนำโลยี่ดิิจิิทััลมาเป็็นำศูนำย์่กลางในำการัพััฒนำาบริัการัภาคัรััฐสำาหรัับทัั�งภาคัป็รัะช้าช้นำและ 
ภาคัเอกช้นำ

ภาพื่ท้ำ� 1.19 ผลกูาริจัิดอันดับรัิฐิบาลดิจิิทัลนานาชาติ Waseda–IAC 
ข้องกูลุ่มปริะเทศ 5 อันดับแริกู ในปี 2560–2561

ท่ี่�มา : Waseda–IAC International E-Government Ranking Survey 2017-18, 
Institute of E-Government, Waseda University
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ภาพื่ท้ำ� 1.20 ผลกูาริจัิดอันดับรัิฐิบาลดิจิิทัลนานาชาติ Waseda–IAC ข้องกูลุ่มปริะเทศ
อาเซีึ่ยน ในป ี2560–2561 

ท่ี่�มา : Waseda–IAC International E-Government Ranking Survey 2017–2016,
Institute of E-Government, Waseda University

3. กี่ารเปิดเผู้ยข้ึ้อมูลในภาครัฐ
 (Open Data Barometer) 
	 Open	Data	Barometer	หร่ัอ	มิติ้การัเปิ็ดิเผย่ข้อมูลในำภาคัรััฐ	จัิดิทัำาโดิย่	World	Wide	
Web	Foundation	ได้ิทัำาการัศ่กษาเกี�ย่วกับมิติ้การัเปิ็ดิเผย่ข้อมูลในำภาคัรััฐ	ตั้�งแต่้ปี็	2556-	2559	
โดิย่ในำปี็	2559	ทัำาการัศ่กษาจิำานำวนำ	92	ป็รัะเทัศ	โดิย่ศ่กษาการัเปิ็ดิเผย่ข้อมูลภาคัรััฐจิาก	3	
มิติ้	ค่ัอ	มิติ้ด้ิานำคัวามพัร้ัอม	(Readiness)	มิติ้ด้ิานำการันำำาไป็ป็ฏิิบัติ้	(Implement)	และมิติ้ด้ิานำ
ผลกรัะทับ	(Impact)
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ภาพื่ท้ำ� 1.21 ตาริางแส่ดงผลกูาริจัิดอันดับมิติกูาริเปดิเผยข้้อมูลภาค์รัิฐิข้องปริะเทศที�ได้
ค์ะแนนสู่งสุ่ด 5 อันดับแริกูข้องโลกูและปริะเทศไทย ในป ี2557–2559 

ท่ี่�มา : The Open Data Barometer 2014-2016, World Wide Web Foundation

	 ผลการัจิดัิอันำดัิบพับว่าป็รัะเทัศทีั�ทีั�มีการัเปิ็ดิเผย่ข้อมูลเป็็นำอันำดัิบ	1	ของโลกในำป็	ี2559	
ค่ัอ	อังกฤษ	(คัะแนำนำ	100/100)	รัองลงมาค่ัอแคันำาดิา	(คัะแนำนำ	89.54/100)	และฝรัั�งเศสำ 
อยู่ใ่นำอนัำดัิบทีั�	3	(คัะแนำนำ	85.13/100)	สำำาหรัับรัะดิบัการัเป็ดิิเผย่ข้อมลูภาคัรััฐของป็รัะเทัศไทัย่
ในำปี็	2559	ป็รัะเทัศไทัย่มีอันำดัิบการัเปิ็ดิเผย่ข้อมูลอยู่่อันำดัิบทีั�	53	จิาก	115	ป็รัะเทัศ	(เพิั�ม
ข่�นำ	9	อันำดัิบ	จิากปี็	2558)	ทัั�งนีำ�	ในำสำรุัป็ผลการัศ่กษาพับว่าข้อมูลข่าวสำารัทีั�สำำาคััญของภาคั
รััฐย่ังมีการัเปิ็ดิเผย่น้ำอย่มาก	(น้ำอย่กว่าร้ัอย่ละ	10)	และป็รัะเทัศทีั�มีการัพััฒนำาแล้วมีการัเปิ็ดิ
เผย่ข้อมูลมากกว่าป็รัะเทัศทีั�กำาลังพััฒนำา

	 โดิย่ข้อมูลทีั�ใช้้ภาย่ในำหน่ำวย่งานำส่ำวนำใหญ่ยั่งถู่อเป็็นำข้อมูลทีั�ไม่สำามารัถูเปิ็ดิเผย่สู่ำภาย่นำอก 
ได้ิ	ซ่ึ่�งข้อมูลสำำาคััญค้ันำหานัำ�นำได้ิย่ากและไม่มีการัอำานำวย่คัวามสำะดิวกให้ป็รัะช้าช้นำเท่ัาทีั�คัวรั6 

เน่ำ�องจิากภาคัรััฐมีการัจิำากัดิข้อมูล	ดัิงนัำ�นำ	ภาคัรััฐคัวรัมีแนำวนำโย่บาย่ทีั�ชั้ดิเจินำในำการัเปิ็ดิเผย่
ข้อมูลทีั�สำำาคััญและรััฐบาลคัวรัให้การัสำนัำบสำนุำนำอย่่างต้่อเน่ำ�อง	 เพ่ั�อป็รัะช้าช้นำจิะไดิ้มีสิำทัธิในำ 
การัเข้าถู่งข้อมูลข่าวสำารัอย่่างแท้ัจิริัง	อันำจิะเป็็นำพ่ั�นำฐานำของการัเป็็นำรััฐบาลดิิจิิทััลต่้อไป็

6 thaipublica. ส่ถิติกูาริใช้ข้้อมูลข่้าวส่าริ 10 ปี. http://thaipublica.org/2015/06/open-data-2.3.
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ตั่วช้้�วัดด้านกี่ารส่งเสริมรัฐบาลดิจิัทัำล
	 เป็็นำตั้วชี้�วัดิทีั�สำะท้ัอนำถู่งการัดิำาเนิำนำงานำทีั�ส่ำงเสำริัมการัเป็็นำรััฐบาลดิิจิิทััลในำภาพัรัวม	โดิย่
มีตั้วชี้�วัดิทีั�เกี�ย่วข้องดัิงนีำ�

1. ดัช้น้ระดับความพื่ร้อมขึ้องกี่ารพัื่ฒนาเทำคโนโลย้สารสนเทำศและกี่ารส่�อสาร 
 (Networked Readiness Index)
	 Portulans	Institute	(PI)	ร่ัวมกับ	World	Information	Technology	and	Services	
Alliance	 (WITSA)	 ได้ิป็รัะเมินำรัะดัิบคัวามพัรั้อมของการัพััฒนำาเทัคัโนำโลย่ีสำารัสำนำเทัศและ 
การัส่ำ�อสำารั	โดิย่พิัจิารัณาจิากตั้วชี้�วัดิในำ	4	ปั็จิจัิย่สำำาคััญ	ได้ิแก่	เทัคัโนำโลยี่	(Technology)	คันำ	
(People)	การักำากับดูิแล	(Governance)	และ	ผลกรัะทับ	(Impact)
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	 ผลการัจิัดิอันำดัิบของดิัช้นีำรัะดัิบคัวามพัรั้อมของการัพััฒนำาเทัคัโนำโลย่ีสำารัสำนำเทัศและ
การัส่ำ�อสำารั	(Networked	Readiness	Index)	ในำปี็	2562	ซ่ึ่�งสำำารัวจิจิากป็รัะเทัศจิำานำวนำ	121	
ป็รัะเทัศทัั�วโลก	พับว่า	สำวีเดินำ	คัรัองอันำดัิบ	1	ของโลก	สิำงคัโป็ร์ั	(อันำดัิบทีั�	2)	เนำเธอร์ัแลนำด์ิ	
(อันำดัิบทีั�	3)	นำอร์ัเวย่์	(อันำดัิบทีั�	4)	และ	สำวิต้เซึ่อร์ัแลนำด์ิ	(อันำดัิบทีั�	5)	ขณะทีั�ป็รัะเทัศไทัย่อยู่่
อันำดัิบทีั�	56	ของโลก	โดิย่ปั็จิจัิย่ทีั�ป็รัะเทัศไทัย่ทัำาคัะแนำนำได้ิดีิทีั�สุำดิ	ค่ัอ	ปั็จิจัิย่ด้ิานำเทัคัโนำโลยี่
ในำองค์ัป็รัะกอบของการัเข้าถู่งเทัคัโนำโลย่ี	(Access)	ซ่ึ่�งไทัย่อยู่่ในำอันำดัิบทีั�	39	ขณะทีั�ปั็จิจัิย่ทีั�
ป็รัะเทัศไทัย่ทัำาคัะแนำนำได้ิน้ำอย่ทีั�สุำดิ	ค่ัอ	ปั็จิจัิย่ด้ิานำผลกรัะทับในำองค์ัป็รัะกอบของการัมีส่ำวนำ
ร่ัวมในำเคัร่ัอข่าย่เศรัษฐกิจิแบบย่ั�งย่่นำ	(SDG	Contribute)	อาทิั	ด้ิานำสุำขภาพั	การัศ่กษา	สิำ�ง
แวดิล้อม	ซ่ึ่�งไทัย่อยู่่ในำอันำดัิบทีั�	87

ภาพื่ท้ำ� 1.22 ผลกูาริจัิดอันดับดัชนีค์วามส่ามาริถในกูาริแข่้งขั้นข้องโลกูข้อง 
5 ปริะเทศที�มีค์ะแนนสู่งสุ่ด และปริะเทศไทย ในป ี2561–2562

ท่ี่�มา : Networked Readiness Index 2019, Portulans Institute
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2. ดัช้น้วัดความมั�นคงปลอดภัยทำางไซเบอร์ขึ้องโลกี่
 (Global Cybersecurity Index)
	 Global	Cybersecurity	Index	เป็็นำดัิช้นีำชี้�วัดิรัะดัิบของการัพััฒนำาการัรัักษาคัวามมั�นำคัง 
ป็ลอดิภัย่ทัางไซึ่เบอร์ัของแต่้ละป็รัะเทัศ	จัิดิทัำาโดิย่สำหภาพัโทัรัคัมนำาคัมสำากล	(International	 
Telecommunication	Union	:	ITU)	ร่ัวมกับ	Allied	Business	Intelligence	ซ่ึ่�งมีวัต้ถุูป็รัะสำงค์ั 
เพ่ั�อสำรั้างแรังจูิงใจิให้แต่้ละป็รัะเทัศต้รัะหนำักถู่งการัรัักษาคัวามมั�นำคังป็ลอดิภัย่ทัางไซึ่เบอรั์	
โดิย่มีเป้็าหมาย่สูำงสุำดิทีั�ต้้องการัทัำาให้การัรัักษาคัวามมั�นำคังป็ลอดิภัย่ทัางไซึ่เบอร์ัเป็็นำวัฒนำธรัรัม 
ของโลกและหลอมรัวมใหอ้ยู่ใ่นำแกน่ำของเทัคัโนำโลย่สีำารัสำนำเทัศและการัสำ่�อสำารั7	โดิย่	ITU	เริั�ม
คัรัั�งแรักในำปี็	 25578 โดิย่ผลการัจัิดิอันำดัิบของดัิช้นีำชี้�วัดิรัะดัิบของการัพััฒนำาการัรัักษา 
คัวามมั�นำคังป็ลอดิภัย่ทัางไซึ่เบอร์ั	ในำปี็	2560	และ	2561	พับว่าป็รัะเทัศไทัย่มี	อันำดัิบคัวาม 
มั�นำคังป็ลอดิภยั่ด้ิานำไซึ่เบอรัใ์นำอนัำดัิบทีั�	35	จิาก	194	ป็รัะเทัศ	โดิย่มีคัะแนำนำเพิั�มข่�นำจิาก	0.684	
คัะแนำนำ	(ในำปี็	2560)	เป็็นำ	0.796	คัะแนำนำ	(ในำปี็	2561)	ขณะทีั�อันำดัิบของป็รัะเทัศไทัย่ป็รัับ
ลดิลงจิากอันำดัิบทีั�	 22	 มาอยู่่ทีั�อันำดัิบ	 35	 ของโลกเน่ำ�องจิากการัพััฒนำาของป็รัะเทัศต่้างๆ	 
ทีั�ป็รัับตั้วข่�นำแบบก้าวกรัะโดิดิ	อาทิั	ป็รัะเทัศลิทูัเนีำย่ทีั�ป็รัับเพิั�มจิากอันำดัิบทีั�	56	มาอยู่่ทีั�อันำดัิบ	4	
ของโลก	ทัั�งนีำ�	ป็รัะเทัศทีั�ได้ิอันำดัิบสูำงสุำดิ	3	อันำดัิบแรักของโลกในำปี็	2561	ได้ิแก่	สำหรัาช้อาณาจัิกรั	
(0.931	คัะแนำนำ)	สำหรััฐอเมริักา	(0.926	คัะแนำนำ)	และฝรัั�งเศสำ	(0.918	คัะแนำนำ)

7 (The ultimate goal of this initiative is to help foster a global culture of cybersecurity and its  
 integration at the core of ICTs)
8 The Global Cybersecurity Index and Cyberwellness profiles Report ป ี2014 และ 2015 http:// 
 www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx
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	 เม่�อพิัจิารัณาเฉพัาะกลุ่มป็รัะเทัศอาเซีึ่ย่นำ	ป็รัะเทัศไทัย่ยั่งคังรัักษารัะดัิบอยู่่ในำอันำดัิบ	3	ของ 
อาเซีึ่ย่นำ	โดิย่สิำงคัโป็ร์ัและมาเลเซีึ่ย่ย่งัคังรัักษาอันำดัิบทีั�	1	และ	2	ต้ามลำาดัิบ	ขณะทีั�มี	3	ป็รัะเทัศ
สำมาชิ้กอาเซีึ่ย่นำทีั�มีอันำดัิบดีิข่�นำได้ิแก่	อินำโดินีำเซีึ่ย่	อยู่ใ่นำอันำดัิบทีั�	4		เวีย่ดินำามอยู่ใ่นำอันำดัิบทีั�	5	
และพัม่าอยู่่ในำลำาดัิบทีั�	9

ภาพื่ท้ำ� 1.23 กูาริจัิดอันดับตัวชี�วัดริะดับค์วามมั�นค์งปลอดภัยด้านไซึ่เบอร์ิสู่งสุ่ด 
5 อันดับแริกูข้องโลกู และ อันดับเปรีิยบเทียบข้องไทย 

ท่ี่�มา : Global Cybersecurity Index (GCI) 2017 & 2018 , ITU
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ภาพื่ท้ำ� 1.24 กูาริจัิดอันดับตัวชี�วัดริะดับค์วามมั�นค์งปลอดภัยด้านไซึ่เบอร์ิโลกู 
กูลุ่มปริะเทศอาเซีึ่ยนโดยเปรีิยบเทียบริะหว่างป ี2560 กัูบปี 2561

ท่ี่�มา : Global Cybersecurity Index (GCI) 2017 & 2018 , ITU

1.3 งบประมาณด้านกี่ารพัื่ฒนาดิจิัทัำลและเทำคโนโลย้สารสนเทำศ
	 เงินำ	 เป็็นำทัรััพัย่ากรัทีั�สำำาคััญต่้อการัพััฒนำาป็รัะเทัศ	 เน่ำ�องจิากการัพััฒนำาในำแต้่ละด้ิานำ 
จิำาเป็็นำต้้องมีการัลงทุันำเพ่ั�อให้การัพััฒนำาในำแต่้ละด้ิานำป็รัะสำบผลสำำาเร็ัจิ	 โดิย่ภาคัรััฐได้ิมีการั 
จัิดิทัำาแผนำการัใช้้เงินำและจัิดิสำรัรังบป็รัะมาณให้คัรัอบคัลุมยุ่ทัธศาสำต้ร์ัการัพััฒนำาในำแต่้ละด้ิานำ	 
เพ่ั�อให้หน่ำวย่งานำของรััฐนำำาไป็ใช้้ในำการัดิำาเนิำนำงานำต้ามภารักิจิให้บรัรัลุวัต้ถุูป็รัะสำงค์ัและเป้็าหมาย่ 
ของป็รัะเทัศ	และคัวามต้้องการัของป็รัะช้าช้นำไป็พัรัอ้มกันำ	นำอกจิากนีำ�	การัใช้้จ่ิาย่งบป็รัะมาณ 
ของรััฐยั่งถู่อเป็็นำการักรัะจิาย่รัาย่ได้ิเพ่ั�อขับเคัล่�อนำรัะบบเศรัษฐกิจิของป็รัะเทัศอีกทัางหน่ำ�งด้ิวย่	 
โดิย่การัใช้้งบป็รัะมาณเพ่ั�อพััฒนำาดิิจิิทััลและเทัคัโนำโลยี่สำารัสำนำเทัศของหน่ำวย่งานำของรััฐจิำาเป็็นำ 
ต่้อการัขับเคัล่�อนำการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศ	ดัิงนัำ�นำ	เพ่ั�อให้เข้าใจิภาพัรัวมการัพััฒนำา 
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รััฐบาลดิิจิิทััลอย่่างคัรับทัุกมิติ้	 สำพัรั.	 จ่ิงไดิ้รัวบรัวมรัาย่ละเอีย่ดิของงบป็รัะมาณดิ้านำดิิจิิทััล 
และเทัคัโนำโลย่ีสำารัสำนำเทัศทีั�เกี�ย่วข้องกับการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลไว้ดัิงนีำ�

ความสำาคัญขึ้องงบประมาณต่่อกี่ารพัื่ฒนารัฐบาลดิจิัทัำล
	 ในำการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลให้ป็รัะสำบคัวามสำำาเร็ัจิต้้องอาศัย่กลไกในำการัขับเคัล่�อนำทีั�สำำาคััญ 
หลาย่ป็รัะการั	 โดิย่เฉพัาะ	 “งบป็รัะมาณ”	 ซ่ึ่�งเป็็นำกลไกขับเคัล่�อนำทีั�สำำาคััญต่้อการัพััฒนำา 
โคัรังการัด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััล	จิากการัรัวบรัวมข้อมูลด้ิานำงบป็รัะมาณพับว่าทีั�ผ่านำมางบป็รัะมาณ 
ในำการัพััฒนำาโคัรังการัดิ้านำรััฐบาลดิิจิิทััลนัำ�นำย่ังมีสัำดิส่ำวนำไม่สูำงนัำกเม่�อเทัีย่บกับงบป็รัะมาณ 
ด้ิานำอ่�นำ
	 จิากข้อมูลการัสำำารัวจิรัะดัิบคัวามพัร้ัอมการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของหน่ำวย่งานำภาคัรััฐ	
ในำปี็	 2562	 พับว่า	 หน่ำวย่งานำรัะดัิบกรัมมีสัำดิส่ำวนำงบป็รัะมาณด้ิานำการัพััฒนำาดิิจิิทััลและ 
เทัคัโนำโลย่ีสำารัสำนำเทัศทีั�ไดิ้รัับทัั�งหมดิเม่�อเทัีย่บกับงบป็รัะมาณทีั�ขอเพั่�อพััฒนำารัะบบกลางทีั�
หน่ำวย่งานำของรััฐสำามารัถูใช้้งานำรั่วมกันำไดิ้อยู่่ทีั�ร้ัอย่ละ	 41.80	 หร่ัอย่ังไม่ถู่งคัรั่�งหนำ่�งของ 
งบป็รัะมาณ	 ซ่ึ่�งการัสำร้ัางรัะบบกลางมีคัวามสำำาคััญต่้อการัย่กรัะดัิบหน่ำวย่งานำของรััฐให้
สำามารัถูทัำางานำร่ัวมกันำได้ิอย่า่งมีป็รัะสิำทัธิภาพั	ลดิคัวามซึ่ำ�าซ้ึ่อนำ	และลดิค่ัาใช้้จ่ิาย่ในำการัทัำางานำ
ของภาคัรััฐต้ลอดิจินำการัเข้าถู่งบริัการัของป็รัะช้าช้นำ
	 นำอกจิากนีำ�	 ข้อมูลจิากการัติ้ดิต้ามผลการัป็ฏิิบัติ้งานำและข้อเสำนำอแนำะต้ามแผนำพััฒนำา 
รััฐบาลดิิจิิทััล	 ในำปี็	 2562	 สำพัรั.	 ได้ิดิำาเนิำนำการัวิเคัรัาะห์ข้อมูลการัสำำารัวจิผลการัป็ฏิิบัติ้งานำ 
และข้อเสำนำอแนำะต้ามแผนำพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััล	 พับว่าอุป็สำรัรัคัของโคัรังการัทีั�ดิำาเนิำนำการั 
ภาย่ใต้้ร่ัางแผนำพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของป็รัะเทัศไทัย่	พั.ศ.	2560-2564	มีทัั�งหมดิ	7	ด้ิานำ	โดิย่ 
อุป็สำรัรัคัด้ิานำงบป็รัะมาณเป็็นำอุป็สำรัรัคัทีั�สำำาคััญ	คิัดิเป็็นำร้ัอย่ละ	24	จิากโคัรังการัด้ิานำรััฐบาล
ดิิจิิทััลทีั�ดิำาเนิำนำการัภาย่ใต้้แผนำฉบับดัิงกล่าว	ซ่ึ่�งสำะท้ัอนำให้เห็นำว่าการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลของ 
ป็รัะเทัศไทัย่ย่ังขาดิรัูป็แบบการัจิัดิสำรัรังบป็รัะมาณทีั�เหมาะสำมต้่อการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััล	 
เน่ำ�องจิากโคัรังการัด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััลส่ำวนำใหญ่มักมีรัะย่ะการัพััฒนำามากกว่า	1	ปี็	จ่ิงต้้องการั
งบป็รัะมาณต่้อเน่ำ�องมากกว่า	1	ปี็	
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แหัล่งงบประมาณด้านกี่ารพัื่ฒนารัฐบาลดิจิัทัำลและเทำคโนโลย้สารสนเทำศ

1. งบประมาณรายจ่ัายประจัำาปี
	 สำพัรั.	 ได้ิรัวบรัวมงบป็รัะมาณด้ิานำการัพััฒนำารััฐบาลดิิจิิทััลและเทัคัโนำโลย่ีสำารัสำนำเทัศ	 
ผ่านำพัรัะรัาช้บัญญัติ้งบป็รัะมาณรัาย่จ่ิาย่ป็รัะจิำาปี็ฯ	โดิย่ได้ิวิเคัรัาะห์คัวามเช่้�อมโย่งของยุ่ทัธศาสำต้ร์ั 
และแผนำรัะดัิบช้าติ้	เน่ำ�องจิากรััฐบาลให้คัวามสำำาคััญกับการัย่กรัะดัิบการับริัหารัรัาช้การัแผ่นำดิินำ 
และการัพััฒนำาป็รัะเทัศผ่านำรัะบบดิิจิิทััล	 ดัิงนัำ�นำ	 ในำแต่้ละปี็จ่ิงได้ิมีการัจัิดิสำรัรังบป็รัะมาณ 
รัาย่จ่ิาย่ให้มีคัวามสำอดิคัล้องต่้อเป้็าหมาย่และป็รัะเด็ินำย่ทุัธศาสำต้ร์ัต้ามยุ่ทัธศาสำต้ร์ั	แผนำรัะดัิบ
ช้าติ้	และนำโย่บาย่ทีั�สำำาคััญและต้้องการัขับเคัล่�อนำเร่ังด่ิวนำของรััฐ	จิากการัรัวบรัวมข้อมูลพับ
ว่ายุ่ทัธศาสำต้ร์ัการัจัิดิสำรัรังบป็รัะมาณรัาย่จ่ิาย่ของป็รัะเทัศไทัย่	 ป็รัะจิำาปี็งบป็รัะมาณ	พั.ศ.	
2561–2563	สำอดิคัล้องกับยุ่ทัธศาสำต้ร์ัช้าติ้ทัั�ง	6	ด้ิานำ	
	 จิากการัพิัจิารัณาแผนำงานำและกิจิกรัรัมภาย่ใต้้ยุ่ทัธศาสำต้ร์ัการัจัิดิสำรัรังบป็รัะมาณรัาย่จ่ิาย่ 
ป็รัะจิำาปี็พับว่า	โคัรังการัด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััลมีสัำดิส่ำวนำงบป็รัะมาณเพีัย่งร้ัอย่ละ	1	ของงบป็รัะมาณ 
ป็รัะจิำาปี็	ทัั�งนีำ�	ไม่รัวมรัาย่การัค่ัาดิำาเนิำนำการัภาคัรััฐ	(แผนำงานำบริัหารัเพ่ั�อรัองรัับกรัณีฉุกเฉินำ
หร่ัอจิำาเป็็นำ	และแผนำงานำบริัหารัจัิดิการัหนีำ�ภาคัรััฐ)	หร่ัอมีงบป็รัะมาณเป็็นำจิำานำวนำ	2–3	หม่�นำ
ล้านำบาทัต่้อปี็	 โดิย่แผนำงานำและกิจิกรัรัมด้ิานำรััฐบาลดิิจิิทััลจิะป็รัากฏิอยู่่ทัั�ง	 6	 ยุ่ทัธศาสำต้ร์ั	
(Cross-cutting	 Issue)	 ซ่ึ่�งสำามารัถูสำรุัป็จิำานำวนำงบป็รัะมาณภาย่ใต้้กิจิกรัรัมทีั�เกี�ย่วข้องกับ 
รััฐบาลดิิจิิทััลได้ิดัิงนีำ�
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	 เม่�อพิัจิารัณาโดิย่จิำาแนำกเป็็นำรัาย่กรัะทัรัวงพับว่า	 กรัะทัรัวงทีั�ได้ิรัับงบป็รัะมาณด้ิานำ 
รััฐบาลดิิจิิทััลสูำงทีั�สุำดิในำแต่้ละปี็	(2561–2563)	ได้ิแก่	
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	 โดิย่งบป็รัะมาณดิ้านำการัพััฒนำาดิิจิิทััลและเทัคัโนำโลย่ีสำารัสำนำเทัศสำามารัถูแบ่งออกไดิ้
ต้ามป็รัะเภทัของการัใช้้งบป็รัะมาณและรูัป็แบบของโคัรังการัได้ิดัิงนีำ�
 • โครงการด้ิานการพัื้ฒนาระบบกลาง/ระบบบริการ	เพ่ั�อพััฒนำารัะบบดิิจิิทััลทีั�ช่้วย่
ย่กรัะดัิบป็รัะสิำทัธิภาพัการัทัำางานำสำำาหรัับใช้้ภาย่ในำหน่ำวย่งานำ	 พััฒนำารัะบบดิิจิิทััลให้หน่ำวย่
งานำภาคัรััฐใช้้ร่ัวมกันำเพ่ั�อให้เกิดิการับูรัณาการัการัทัำางานำภาย่ในำภาคัรััฐหร่ัอให้บริัการักับ
ป็รัะช้าช้นำ/ภาคัธุรักิจิ/ภาคัรััฐ



055_THA ILAND D IG I TAL  GOVERNMENT  STATUS  REPORT

 • โครงการดิ้านการจิัดิซ้ื้�อ/จัิดิห้าครุภัณฑ์์	 เพ่ั�อจัิดิซ่ึ่�อ/จิัดิหาอุป็กรัณ์ดิิจิิทััลเพ่ั�อนำำา
มาใช้้สำนัำบสำนุำนำการับริัหารัจัิดิการัหร่ัอการัให้บริัการัของหน่ำวย่งานำ	เช่้นำ	การัจัิดิซ่ึ่�อ/เช่้าเคัร่ั�อง 
คัอมพิัวเต้อร์ัภาย่ในำ	การัจัิดิซ่ึ่�อ/เช่้าเคัร่ั�องเซิึ่ฟเวอร์ั	เป็็นำต้้นำ
 • โครงการดิ้านการบำารุงรักษาระบบสารสนเทำศ	 เป็็นำงบป็รัะมาณทีั�จัิดิสำรัรัเพั่�อใช้้ 
ภาย่หลังจิากรัะบบบรัิการัหร่ัอการัจิัดิซ่ึ่�อแล้วเสำรั็จิ	 ซ่ึ่�งมีวัต้ถุูป็รัะสำงคั์เพ่ั�อบำารุังรัักษารัะบบ 
และอุป็กรัณ์ให้สำามารัถูทัำางานำได้ิต้ามป็กติ้
 • โครงการด้ิานสัญญาณเคร้อข่่ายโทำรคมนาคม	ซ่ึ่�งเป็็นำโคัรังสำร้ัางพ่ั�นำฐานำทีั�รัองรัับ
การัแลกเป็ลี�ย่นำข้อมูลรัะหว่างหน่ำวย่งานำและการัเข้าถู่งข้อมูลสำำาคััญของภาคัรััฐ
 • โครงการด้ิานการศึกษาวิจัิยด้ิานเทำคโนโลยีดิิจิิทำลั	เพ่ั�อสำร้ัางองค์ัคัวามรู้ัหร่ัอข้อมูล 
ทีั�จิำาเป็็นำสำำาหรัับการัตั้ดิสิำนำใจิเชิ้งนำโย่บาย่ทีั�เกี�ย่วข้องกับเทัคัโนำโลยี่ดิิจิิทััลหร่ัอการัออกแบบ 
การันำำาเทัคัโนำโลย่ีดิิจิิทััลมาป็รัะยุ่กต์้ใช้้ต่้อไป็	 โดิย่โคัรังการัรูัป็แบบนีำ�มีจิำานำวนำงบป็รัะมาณทีั� 
ได้ิรัับค่ัอนำข้างน้ำอย่เม่�อเทีัย่บกับโคัรังการัป็รัะเภทัอ่�นำ
 • โครงการด้ิานการพัื้ฒนาทัำกษะด้ิานดิิจิิทัำลข่องบุคลากร	 เพ่ั�อสำร้ัางเสำริัมบุคัลากรั 
ภาคัรััฐให้มีคัวามรู้ัคัวามเข้าใจิในำเทัคัโนำโลยี่ดิิจิิทััลและมีทัักษะทีั�จิำาเป็็นำในำการัทัำางานำทีั�สำอดิรัับ 
กับการัเป็ลี�ย่นำแป็ลงของเทัคัโนำโลย่ีได้ิ
	 จิากการัวิเคัรัาะห์ป็รัะเภทัโคัรังการัดิ้านำรััฐบาลดิิจิิทััลข้างต้้นำ	 สำะท้ัอนำให้เห็นำว่าหน่ำวย่
งานำของรััฐส่ำวนำใหญ่มุ่งเน้ำนำการัพััฒนำาโคัรังการัป็รัะเภทัพััฒนำารัะบบกลาง/รัะบบบรัิการั	
โคัรังการัป็รัะเภทัสำญัญาณเคัร่ัอข่าย่โทัรัคัมนำาคัม	และโคัรังการัป็รัะเภทัจัิดิซ่ึ่�อ/จัิดิหาคัรุัภัณฑ์์	
นัำ�นำค่ัอหนำว่ย่งานำย่งัต้้องจิดัิหาโคัรังสำรัา้งพ่ั�นำฐานำดิา้นำรััฐบาลดิิจิิทััลดิว้ย่ต้นำเอง	และย่งัต้้องการั
ใช้้โคัรังสำร้ัางพ่ั�นำฐานำเพ่ั�อรัองรัับการัทัำางานำของหน่ำวย่งานำอย่า่งต่้อเน่ำ�อง	โดิย่โคัรังการัป็รัะเภทั 
การัพััฒนำารัะบบทีั�หน่ำวย่งานำสำามารัถูใช้้ป็รัะโย่ช้น์ำจิากรัะบบได้ิหลาย่หน่ำวย่งานำมักมีรัะย่ะการั 
ดิำาเนิำนำโคัรังการัมากกว่า	1	ปี็
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10 จิากูคู่์ม้อกูาริจิัดทำางบปริะมาณในลักูษัณะบูริณากูาริเชิงยุทธีศาส่ตร์ิ ปริะจิำาปีงบปริะมาณ พั.ศ. 2562 ได้ให้ 
 ค์วามหมายไว้ว่า “งบปริะมาณที�จัิดส่ริริให้กัูบแผนงาน/โค์ริงกูาริที�หลายหน่วยงานทำางานร่ิวมกัูน โดยอาจิเป็น 
 งานตามมิติยุทธีศาส่ตร์ิซ่ึ่�งกูริะทริวง และส่่วนริาชกูาริมีกูาริบูริณากูาริภาริกิูจิในเชิงกูริะบวนกูาริทำางานร่ิวมข้อง 
 หน่วยงาน ริะหว่างกูริะทริวง หร้ิอมิติงานตามยุทธีศาส่ตร์ิในริะดับพ้ั�นที�ซ่ึ่�งมีกูาริบูริณากูาริภาริกิูจิที�ตอบส่นอง 
 ค์วามต้องกูาริในพ้ั�นที�และตามมิติยุทธีศาส่ตร์ิที�ส่าคั์ญ และทำาให้ผลลัพัธ์ีมีคุ์ณค่์าหร้ิอมูลค่์ามากูกูว่าให้ต่างหน่วย 
 ต่างทำา”

2. งบประมาณรายจ่ัายบูรณากี่าร
	 รััฐมีคัวามป็รัะสำงค์ัให้หน่ำวย่งานำภาคัรััฐมีการัทัำางานำในำรูัป็แบบบูรัณาการัทีั�เช่้�อมโย่งการั 
ทัำางานำรัะหว่างกันำ	 เพ่ั�อให้เกิดิคัวามคุ้ัมค่ัาต่้อการัใช้้งบป็รัะมาณจ่ิงมีแนำวคิัดิในำการัจัิดิสำรัรั 
งบป็รัะมาณในำรูัป็แบบแผนำงานำบูรัณาการั10	โดิย่แผนำงานำทีั�เกี�ย่วข้องการัรััฐบาลดิิจิิทััลได้ิถููก 
จัิดิตั้�งข่�นำเม่�อปี็งบป็รัะมาณ	2561	 ค่ัอ	แผนำงานำบูรัณาการัพััฒนำาเศรัษฐกิจิและสัำงคัมดิิจิิทััล	
และในำปี็	พั.ศ.	2562	ได้ิมีการัจัิดิตั้�งแผนำงานำบูรัณาการัพััฒนำาเศรัษฐกิจิและสัำงคัมดิิจิิทััล	ซ่ึ่�ง
สำามารัถูสำรุัป็เป้็าหมาย่และโคัรังการัสำำาคััญได้ิดัิงนีำ�	



นอกี่จัากี่น้� ในปีงบประมาณ
2564 ได้ม้กี่ารจััดตั่�งแผู้นงาน
บูรณากี่ารรัฐบาลดิจิัทัำลข้ึ้�น
โดยม้เป้าหัมายและขึ้อบเขึ้ต่
ขึ้องกี่ารดำาเนินโครงกี่ารท้ำ�มุ่งเน้น
ไปยังกี่ารพัื่ฒนารัฐบาลดิจิัทัำลโดย
เฉพื่าะ ทัำ�งกี่ารพัื่ฒนาองค์ประกี่อบ
พ่ื่�นฐานในกี่ารเป็นองค์กี่รดิจิัทัำล
(Digital Government
Agency) ได้แก่ี่ ข้ึ้อมูลดิจิัทัำล
กี่ระบวนกี่ารดิจิัทัำล บุคลากี่ร
เพ่ื่�อส่งเสริมให้ัเกิี่ดบริกี่ารและ
แพื่ลต่ฟอร์มกี่ลางดิจิัทัำลท้ำ�ม้
ประสิทำธิิภาพื่และม้ความคุ้มค่า
รวมถ้ึงส่งผู้ลประโยช้น์สูงสุดให้ัแก่ี่
ภาคประช้าช้นและภาคธุิรกิี่จัเพ่ื่�อ
ยกี่ระดับคุณภาพื่ช้้วิต่และอำานวย
ความสะดวกี่ในกี่ารดำาเนินธุิรกิี่จั









การท�างานของภาครัฐในปัจจุบัน
จ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี  หน่วยงานภาครัฐ
ต้องเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน
โดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การด�าเนินงาน (Digitalization)

เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและความซ�้าซ้อน
ในกระบวนการท�างานเพ่ืออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐบาลที่ต้องการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบริการ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
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	 หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติต่างๆ	เพื่อให้เกิด
การน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการบรหิารงานและการให้บรกิารภาครฐั	จงึจ�าเป็นต้องมกีาร 
ก�าหนดแผนงานหรือโครงการที่ช่วยยกระดับและเปลี่ยนผ่านการท�างานของภาครัฐให้เป็น 
รัฐบาลดิจิทัลทั้งระบบ	โดยโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลนั้นปรากฏอยู่ในแผนระดับชาติหลาย 
ฉบับ	 ดังนั้น	 เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมสถานะการด�าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลจึงได้มีการ 
รวบรวมสถานะโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลที่ส�าคัญไว้ดังนี้

2.1 สถานะการด�าเนินโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัล
	 ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)	 (สพร.)	 ได้จัดท�าแผนพัฒนารัฐบาล 
ดิจิทัลของประเทศไทยขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้มี 
ความชดัเจนและสอดคล้องเชือ่มโยงการท�างานระหว่างหน่วยงานของรฐั	รวมทัง้เพือ่ยกระดับ 
ขดีความสามารถด้านดจิทิลัทีส่�าคญัของภาครฐัควบคูก่นัไปด้วย	โดยแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั 
ของประเทศไทยเร่ิมจดัท�าขึน้ตัง้แต่ปี	2559	และมีการแบ่งแผนออกเป็น	2	ระยะ	คอื	แผนพฒันา 
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	ระยะ	3	ปี	(พ.ศ.	2559-2561)11	และร่างแผนพัฒนารัฐบาล 
ดจิทัิลของประเทศไทย	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560-2564)12	ท้ังนี	้โครงการทีด่�าเนนิการภายใต้แผนฯ	 
ระยะที	่1	ถูกบรรจุเป็นโครงการส�าคัญภายใต้แผนฯ	ระยะที่	2	ด้วย	เพื่อสร้างความต่อเนื่อง 
ให้แก่การพฒันารฐับาลดจิทิลัและเพือ่ให้ครอบคลมุเทคโนโลยดีจิทิลัในปัจจบัุน	ตลอดจนได้ 
ด�าเนนิการติดตามผลการด�าเนนิโครงการตามแผนพฒันารฐับาลดจิทัิล	เพือ่ให้ทราบถงึระดบั 
การพฒันาและความก้าวหน้าในการด�าเนนิโครงการภายใต้แผนพฒันารฐับาลดจิทิลั	รวมทัง้ 
เพือ่รวบรวมปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิโครงการมาจดัท�าเป็นข้อเสนอแนะในการจัดท�า 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะถัดไป	

11 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 
12 จัดท�าขึ้นเพ่ือสร้างความต่อเนื่องให้แก่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือให้ครอบคลุมขีดความสามารถเชิง
 ดิจิทัลภาครัฐในปัจจุบัน (จากเดิม 18 ด้าน เพ่ิมเป็น 26 ด้าน) โดยมีการด�าเนินโครงการภายใต้แผนทั้งสิ้น 
 76 โครงการ แต่แผนฉบับดังกล่าวไม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ
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	 โครงการภายใต้ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560-
2564)	มีบางส่วนด�าเนินโครงการส�าเร็จแล้ว	แต่บางส่วนอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการ	ดังนั้น	 
เพื่อให้ทราบถึงสถานะและภาพรวมการด�าเนินโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัล	 สพร.	 จึงได้ 
ด�าเนนิการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่ตดิตาม	และวดัผลการปฏิบตังิานโครงการภายใต้ 
แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย13 โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่น�าเสนอภาพรวมสถานะ 
การด�าเนินโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลที่ผ่านมาของปี	 2562	 อย่างไรก็ตามโครงการด้าน 
รฐับาลดจิทิลัทัง้หมดไม่ได้ถกูจ�ากัดเฉพาะโครงการทีด่�าเนนิการภายใต้แผนพฒันารฐับาลดจิทิลั 
เท่านัน้	ซึ่งโครงการดา้นรัฐบาลดิจิทลัยังปรากฏอยู่ตามแผนระดบัชาติในแต่ละด้าน	(Cross- 
cutting	 Project)	 เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือทางเลือกที่ส�าคัญในการพัฒนา 
ประเทศในทุกด้าน	 จึงมีโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลถูกบรรจุอยู่ในแผนระดับชาติเฉพาะ 
ด้านอื่นด้วย	
	 จากการรวบรวมข้อมลูโครงการภายใต้แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัทัง้	75	โครงการ	14		พบว่า 
มีทั้งโครงการที่ได้ด�าเนินการและไม่ได้ด�าเนินการ	 โดยมีสถานะการด�าเนินโครงการ	 4	 รูป
แบบ	คอื	โครงการทีด่�าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์คดิเป็นร้อยละ	12	ของโครงการทัง้หมด	โครงการ
ที่ด�าเนินการเสร็จบางส่วนมีสัดส่วนเป็นร้อยละ	 47	 ซึ่งเป็นสถานะส่วนใหญ่ของโครงการ 
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท้ังหมด	 ถัดมาเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการคิดเป็น 
ร้อยละ	22	และสุดท้ายเป็นโครงการที่ไม่ด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ	19	ซึ่งเป็นสัดส่วนเกือบ	
1	ใน	5	ของโครงการ	

13 ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ภายใต้โครงการติดตาม
 และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีโครงการที่ได้ส�ารวจและ
 รวบรวมข้อมูลการด�าเนินงานจ�านวน 75 โครงการ โดย สพร. ได้น�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการ
 วิเคราะห์ภาพรวมการปฏิบัติงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
14 สว่นงบประมาณและตดิตามนโยบาย ฝ่ายขับเคลือ่นรฐับาลดิจทิลั ส�านกังานพัฒนารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน), 
 รายงานตดิตามผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารฐับาลดจิทิลั, พิมพ์ครัง้ที ่1 (กรงุเทพฯ: 2562).
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โครงการที่ได้ด�าเนินการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
	 มีโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและมีการด�าเนิน
โครงการภายหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว	จ�านวน	61	 โครงการ	 โดยสามารถแบ่ง 
สถานะโครงการที่ได้ด�าเนินการออกเป็น	3	ลักษณะ	ดังนี้

ภาพที่ 2.1 ภาพรวมโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
แบ่งตามสถานะการด�าเนินโครงการ

ทีม่า : รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562



065_THA ILAND D IG I TAL  GOVERNMENT  STATUS  REPORT

โครงการที่ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ 
	 เป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและไม่มีแผนการด�าเนินงานในระยะถัดไป	 มีจ�านวน	
9	โครงการ	ได้แก่



โครงการที่ด�าเนินการเสร็จบางส่วน 
	 เป็นโครงการทีม่ขีนาดใหญ่และมรีะยะการด�าเนนิงานหลายระยะ	ซ่ึงอาจมกีารด�าเนนิ
งานในระยะแรกหรือบางระยะเสร็จแล้วแต่ยังมีแผนการด�าเนินงานในระยะต่อไป	มีจ�านวน	
35	โครงการ	ได้แก่

_066 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล ของปร ะ เ ทศ ไทย
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โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ  
	 เป็นโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการด�าเนนิงาน	ซ่ึงครอบคลมุทัง้โครงการทีแ่บ่งการด�าเนนิงาน 
เป็นหลายระยะแต่ระยะที่ระบุไว้ในแผนยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ	 และโครงการที่ไม่แบ่ง 
ระยะและอยู่ระหว่างด�าเนินการ	มีจ�านวน	16	โครงการ	ได้แก่

_068 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล ของปร ะ เ ทศ ไทย
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โครงการที่ไม่ด�าเนินการ
	 จากการรวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 พบว่ามีโครงการที่ 
ไม่ด�าเนินการจ�านวน	14	โครงการ	โดยมีโครงการที่ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้เนื่องจาก 
ติดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ดังนี้

โครงการที่ติดอุปสรรค
	 เป็นโครงการทีถ่กูบรรจใุนแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัแต่ไม่สามารถด�าเนนิการได้เนือ่งจาก 
ติดอุปสรรคจ�านวน	7	โครงการ	ได้แก่



_070 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล ของปร ะ เ ทศ ไทย

โครงการที่เปลี่ยนหน่วยงานด�าเนินการ 
	 เป็นโครงการทีห่น่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้ด�าเนนิการเนือ่งจากเปลีย่นหน่วยงานรบั 
ผดิชอบ	มจี�านวน	7	โครงการ	ได้แก่

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ
	 จากการตดิตามสถานะการด�าเนนิโครงการภายใต้แผนพฒันารฐับาลดจิิทลัของประเทศไทย	 
จ�านวน	 75	 โครงการ	 สามารถวเิคราะห์และสรุปอปุสรรคในการด�าเนนิโครงการทีส่�าคญัได้	 
7	ด้าน	ได้แก่	ด้านข้อมลู	ด้านกฎระเบียบ	ด้านบคุลากร	ด้านการใช้งาน	ด้านงบประมาณ	ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน	 และสุดท้ายคือด้านนโยบาย	 โดยสามารถสรุปอุปสรรคตามสถานะการ 
ด�าเนินโครงการทัง้	4	สถานะ	ได้ดังนี้
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ภาพที่ 2.2 สรุปอุปสรรคในการด�าเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ทีม่า : รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



_072 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล ของปร ะ เ ทศ ไทย

โครงการที่ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ 
	 มจี�านวนทัง้สิน้	9	โครงการ	โดยมโีครงการท่ีด�าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์และไม่ตดิอปุสรรค 
ในการด�าเนินโครงการเพียงโครงการเดียว	 คือ	 โครงการการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	(GIN)	ส่วนที่เหลืออีก	8	โครงการเป็นโครงการที่ด�าเนินการเสร็จ 
สมบูรณ์เช่นกันแต่ประสบอุปสรรคระหว่างด�าเนินโครงการ	
	 โดยโครงการทีป่ระสบอปุสรรคระหว่างด�าเนนิโครงการทัง้	8	โครงการ	ส่วนใหญ่มอีปุสรรค 
ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการและด้านการใช้งานจริง	 4	 โครงการเท่ากันทั้ง	 
2	 ด้าน	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 50	 ของโครงการที่ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์และประสบอุปสรรค	 
ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคน้อยที่สุดคือด้านงบประมาณที่มีจ�านวนเพียง	1	จาก	8	โครงการ 
เท่านัน้	สะท้อนให้เหน็ว่าโครงการทีด่�าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์มกัไม่มอีปุสรรคด้านงบประมาณ	 
เนื่องจากงบประมาณเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการด�าเนินโครงการให้ประสบผลส�าเร็จ

โครงการที่ด�าเนินการเสร็จบางส่วน
	 มีจ�านวน	35	โครงการจากทั้งหมด	75	โครงการ	โดยมีโครงการที่ด�าเนินการเสร็จบาง
ส่วนและไม่ติดอุปสรรคจ�านวน	7	โครงการ	ได้แก่
	 1.	 โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู	้(ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ)
	 2.	 โครงการระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ	(ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
	 3.	 โครงการศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบแห่งชาติ	 (ส�านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม)
	 4.	 โครงการระบบการให้บริการรับค�าร้องขอติดตั้งมิเตอร์ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า 
แบบ	One	Touch	Service	(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,	การไฟฟ้านครหลวง)
	 5.	 โครงการระบบแจ้งเตอืนการปฏบิตักิารกูภ้ยั	(กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
	 6.	 โครงการระบบพร้อมเพย	์(ธนาคารแห่งประเทศไทย)
	 7.	 โครงการ	Government	Data	Analytics	Center	(สพร.)
	 ส่วนโครงการที่เหลือจ�านวน	 28	 โครงการ	 เป็นโครงการที่มีอุปสรรคในการด�าเนิน 
โครงการ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 	 โดยโครงการท่ีประสบอุปสรรคระหว่างด�าเนินโครงการทั้ง	 28	 โครงการ	 พบว่า 
ส่วนใหญ่มีอุปสรรคด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการซ่ึงมีจ�านวน	 17	 โครงการ	 
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(คิดเป็นร้อยละ	60)	อุปสรรคล�าดับถัดมาเป็นอุปสรรคด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจ�านวน	14	 
โครงการ	(คดิเป็นร้อยละ	50)	ส่วนปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคน้อยทีส่ดุคือด้านงบประมาณเช่นเดยีว 
กับโครงการที่ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว	ที่มีจ�านวนเพียง	1	จาก	28	โครงการ	สะท้อนให้
เห็นว่าโครงการที่ด�าเนินการเสร็จบางส่วนมักมีอุปสรรคด้านงบประมาณน้อย	 และส่งผลให ้
โครงการสามารถด�าเนินการได้ต่อเนื่องตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้	

โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ
	 มจี�านวน	16	โครงการจากทัง้หมด	75	โครงการ	โดยมโีครงการท่ีอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 
และไม่ติดอุปสรรคจ�านวน	4	โครงการ	ได้แก่
	 1.	 โครงการระบบลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส	์(กรมการกงสุล)
	 2.	 โครงการจดัท�าฐานภาษเีพือ่รองรับการจดัเก็บภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง		(กรมธนารกัษ์)
	 3.	 โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการ 
ผลิตและส่งจ่ายน�า้	(การประปานครหลวง)
	 4.	 พระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล	(ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน))
	 ส่วนโครงการทีเ่หลอืจ�านวน	12	โครงการ	เป็นโครงการทีม่อีปุสรรคในการด�าเนนิโครงการ	 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 โดยโครงการทีป่ระสบอปุสรรคระหว่างด�าเนนิโครงการท้ัง	12	โครงการ	พบว่าส่วนใหญ่
มีอปุสรรคด้านข้อมลูทีเ่กีย่วข้องเช่นเดยีวกนักบัโครงการทีด่�าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์และโครงการ 
ที่ด�าเนินการเสร็จบางส่วน	โดยมี	8	โครงการที่ติดอุปสรรคด้านข้อมูลซึ่งคิดเป็นร้อยละ	66	 
ของโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการและประสบอปุสรรค	ส่วนอปุสรรคทีม่สัีดส่วนน้อยทีส่ดุ
เท่ากัน	2	ด้าน	คือ	ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องจ�านวน	1	โครงการ	และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จ�านวน	1	โครงการเช่นกัน
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โครงการที่ไม่ด�าเนินการ 
	 มจี�านวน	14	โครงการจากทัง้หมด	75	โครงการ	ประกอบด้วยโครงการท่ีไม่ด�าเนนิการ 
เพราะติดอุปสรรคจ�านวน	 7	 โครงการ	 และโครงการท่ีมีการเปลี่ยนหน่วยงานจ�านวน	 7	 
โครงการ	(รายละเอียดตามข้อ	4.1.1	ภาพรวมการด�าเนินโครงการ)
	 จากการรวบรวมอปุสรรคในการด�าเนนิงานของโครงการภายใต้แผนพฒันารฐับาลดจิทิลั 
ทั้ง	 7	 ด้าน	 สามารถสรุปได้ว่าอุปสรรคด้านข้อมูลเป็นอุปสรรคหลักในการด�าเนินโครงการ 
โดยหากค�านวณสดัส่วนโครงการทีด่�าเนนิการ	61	โครงการ	เทยีบกบัโครงการทีป่ระสบอปุสรรค 
ด้านข้อมูลทั้งหมดจ�านวน	29	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	47	หมายถึงมีโครงการภายใต้แผน 
พฒันารัฐบาลดจิทัิลเกือบครึง่หนึง่ทีต่ดิปัญหาด้านข้อมลูในการด�าเนนิการและพัฒนาโครงการ	 
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในภาพรวมของ	 ซ่ึงตรงกันกับปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐก�าลัง 
เผชิญในการยกระดับการท�างานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล	การจัดการข้อมูล	การท�าข้อมูลให้อยู่ 
ในรูปแบบดิจิทัล	 และการน�าไปใช้ประโยชน์	 จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในการด�าเนิน 
นโยบายและการวางแผนเพือ่พฒันาการท�างานของหน่วยงานภาครฐัให้สอดคล้อง	และสามารถ 
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ต่อไปในอนาคต
	 	 อย่างไรก็ตาม	 อุปสรรคท่ีได้รวบรวมในครั้งน้ียังมีประเด็นปลีกย่อยอื่นที่ค่อนข้าง 
หลากหลาย	โดย	ประเดน็อปุสรรคทีป่รากฏในรายงานฉบับนีเ้ป็นการจ�าแนกและจดัแบ่งกลุม่ 
เฉพาะอุปสรรคในด้านหลักๆ	 เพื่อสะท้อนถึงการด�าเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาล 
ดิจิทัล

โครงการส�าคัญด้านรัฐบาลดิจิทัล
	 การพฒันารฐับาลดจิทิลัเป็นการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้เพือ่ยกระดบัการท�างานของ
ภาครฐัให้ทนัสมยั	และสามารถให้บรกิารสาธารณะโดยค�านงึถงึประชาชนเป็นส�าคญั	โดยใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นกลไกในการเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของหน่วยงานรฐั	ซึง่มเีป้าประสงค์ 
ที่ส�าคัญ	คือ	การพัฒนาบริการสาธารณะที่สามารถให้บริการในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลได ้
อย่างสมบรูณ์	(Full	Digital)	นอกจากน้ี	การพฒันาบรกิารสาธารณะในรปูแบบดจิทิลัยงัเป็น 
การเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ	 และยังเป็นการส่งเสริม	 
สนับสนุน	 และอ�านวยความสะดวกการด�าเนินงานของภาคธุรกิจ	 ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพ 
ทางการแข่งขันของประเทศโดยรวม
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	 ปัจจบุนัหน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงานได้มกีารพฒันาระบบการให้บรกิารสาธารณะ 
ต่างๆ	ให้อยูใ่นรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์	ทัง้การเกบ็ข้อมลูของประชาชนและสถติ	ิและการขอรบั 
บรกิารจากภาครฐัผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานทีอ่าศยัเพยีงข้อมลูภายในของหน่วยงานเท่านัน้	
ส่งผลให้หน่วยงานเจ้าของบรกิารยงัจ�าเป็นต้องร้องขอเอกสารหลกัฐานทางราชการบางอย่าง 
จากประชาชนเพื่อใช้ประกอบการขอรับบริการ	หรือการขอรับบริการบางบริการประชาชน 
จ�าเป็นต้องเดินทางไปตดิต่อหลายหน่วยงาน	ดงันัน้	การพฒันาระบบกลางท่ีสามารถรวบรวม 
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่ 
เกิดขึ้น
	 ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการท�างานของภาครัฐในต่างประเทศเช่นกัน	 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศมีรปูแบบทีค่ล้ายคลึงกนั	คอื	การจดัท�าศูนย์บรกิาร 
เบ็ดเสร็จ	(One-Stop	Service)	หรือ	OSS	ขึ้น	ในรูปแบบของแพลตฟอร์มกลาง	(เว็บไซต ์
หรือแอปพลเิคชนั)	ทีร่วบรวมบรกิารสาธารณะของภาครฐัทีป่ระชาชนและผูป้ระกอบการสามารถ 
ใช้บริการได้ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม	การตรวจสอบสถานะ	การตรวจสอบข้อมูล	
การช�าระเงิน	ฯลฯ	 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขอรับบริการของภาครัฐแก่ประชาชนและ 
ภาคธุรกิจ	 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ	 นอกจากนี้	 ยังช่วยส่งเสริมการ 
ด�าเนินงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	และข้อมูลเปิดภาครัฐ	(Open	Government	 
Data)	 เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจและการออกแบบนโยบายของรฐัให้ตรงกบัสภาวการณ์และ 
ความต้องการของประชาชน	รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิความโปร่งใสในการท�างานของภาครฐัอกี 
ทางหนึ่งด้วย
	 โดยการให้บริการภาครฐัผ่านแพลตฟอร์มกลางในรปูแบบทีม่กีารให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ 
นั้น	มีขั้นตอนการให้บริการที่ส�าคัญ	ดังนี้
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	 ทั้งนี้	ขอน�าเสนอรายละเอียดของการโครงการส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภาค
รัฐผ่านแพลตฟอร์มกลางในรูปแบบการให้บริการแบบเสร็จ	ดังนี้

1. ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลด้วยดิจิทัล
 (National Digital ID)
 การพัฒนารัฐบาลดจิทิลัให้ประสบผลส�าเรจ็จ�าเป็นต้องยกระดบัการท�างานและการให้
บริการของรัฐให้เป็นดิจิทัลทั้งระบบซึ่งการเข้าใช้บริการดิจิทัลจ�าเป็นต้องมีรูปแบบการ
ยืนยันตัวบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือก�าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและการขอรับ
บริการต่างๆ	ของรัฐ
	 Digital	 ID	 เป็นรูปแบบการยืนยันตัวบุคคลที่มีกระบวนการและขั้นตอนการยืนยันตัว
ตนด้วยช่องทางดิจิทัลเพื่อระบุอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบุคคล	 (Identity)	 ที่มีความ
ปลอดภยัและน่าเชือ่ถอื	โดยข้ันตอนและวธิกีารยนืยนัตวัตนจะแตกต่างกันออกไปตามความ
เข้มข้นของธุรกรรมท่ีต้องการด�าเนินการในช่องทางดิจิทัลที่ผ่านมาระบบพิสูจน์และยืนยัน
ตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล	(National	Digital	ID)	ด�าเนินการภายใต้คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการพิสจูน์และยนืยนัตนทางดจิทิลั	คอื	กระบวนการและข้ันตอนการยนืยนัตนด้วยช่อง
ทางดจิทิลั	 ซึง่มวีธิกีารและขัน้ตอนทีแ่ตกต่างกนัตามทีก่�าหนด	แต่ทัง้หมดล้วนคิดขึ้นเพ่ือการ
ระบุอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบุคคลทางดิจิทัล	(Digital	Identity)	เหมือนกัน	ปัจจุบัน
หลายประเทศได้พัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนในประเทศสามารถใช้งานได้โดย
มีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ
	 ส�าหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศไทย	 อยู่ระหว่างการพัฒนา	
National	Digital	ID	ในรูปแบบแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการ
ใช้งานจากประชาชนเพือ่ขอรบับริการสาธารณะของรฐัดจิทิลัทกุรปูแบบ	ทีม่คีวามปลอดภยั	
น่าเชื่อถือ	 ตลอดจนยังมีแนวคิดให้ระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงให้องค์กรธุรกิจน�าไปใช้
พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลก่อนท�าธุรกรรม	ทางธุรกิจและขอรับบริการทางธุรกิจได้เช่นกัน	
ซึ่งอาจใช้วิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในรูปแบบ	E-KYC	หรือวิธีการอื่นใดที่มีความ
เหมาะสมต่อลักษณะของธุรกรรม

องค์ประกอบของ Digital ID
	 ปัจจุบันแนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลทางดิจิทัลจะอ้างอิงองค์ประกอบจาก
มาตรฐาน	NIST	800-63-3	Digital	Identity	Guideline	ของสหรฐัอเมรกิา	ซึง่มอีงค์ประกอบ
ส�าคัญ	4	ส่วน	ได้แก่
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	 •	 ผูข้อใช้บริการพสิจูน์อตัลกัษณ์	(Entity)	คอื	การพสิจูน์ตัวตนก่อนการเข้าใช้บรกิาร
ของประชาชนและนิติบุคคล	เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลคนนั้นจริง
	 •	 ผู้ให้บริการด้านการเข้าถึงข้อมูล	(IdProvider)	ท�าหน้าที่บริหารข้อมูลในกระบวน
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่ต้องการขอยืนยันตัว
บุคคล
	 •	 หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูลบุคคลดิจิทัล/หน่วยงานเข้าถึงข้อมูล	(Authorising	
Source)	 เป็นผู้ยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลบุคคลและข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล	 มักเป็น 
หน่วยงานเก็บข้อมูลซึ่งท�าหน้าที่นี้อยู่เดิม	เช่น	กรมการปกครอง	บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชา
ติฯ	เป็นต้น
	 •	 ผู้ให้บริการที่ต้องการข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ	 (Relying	 Party)	 เพื่อ 
อนุมัติให้ผู้ใช้ได้รับบริการบางอย่าง	โดย	Relying	Party	จะขอข้อมูลจาก	IdProvider	และ	
Authorising	Source

สถานะการด�าเนินงาน
	 ทีผ่่านมา	สพร.	ได้ร่วมหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขบัเคล่ือนโครงการระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	(Digital	ID)	โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 •	 หารือร่วมกับส�านักงาน	ก.พ.ร.	เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ	Digital	ID
	 •	 หารือร่วมกับธนาคารกรุงไทย	 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบระบบ 
Digital	 ID	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 และสามารถน�ามาใช้กับ 
บริการของรัฐได้อย่างสะดวก
	 •	 หารือร่วมกับกรมการปกครอง	เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ	Digital	ID	
และขอความร่วมมือในการผลักดันระบบ	Digital	ID	ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินโครงการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	 (Digital	
ID)	มีแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน	สพร.	จะด�าเนินการรวบรวม	ทบทวน	และวิเคราะห ์
รปูแบบสถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั	Digital	ID	และน�ามาประยกุต์เพือ่จดัท�าเป็นมาตรฐาน
และแนวทางการพัฒนา	 Digital	 ID	 ร่วมกับส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 
รวมทั้งจะมีการวางแผนเพื่อยกระดับการให้บริการ	Digital	ID	ในระดับที่สูงขึ้น
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15 แนวทางการให้บริการเบ็ดเสร็จ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ 
 พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561

2. การให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
 (One-Stop Service : OSS)
	 การพฒันาระบบบรกิารและระบบบรหิารงานภาครฐัให้มบีริการแบบเบด็เสรจ็ถอืเป็น
แนวคดิส�าคญัทีช่่วยลดภาระของประชาชนและผูป้ระกอบการในการตดิต่อขอรบับริการจาก
ภาครัฐ	 เนื่องจากระบบการท�างานของภาครัฐในอดีตมีรูปแบบการบันทึกทะเบียนเป็น 
หนงัสอืหรอืกระดาษ	ท�าให้ประชาชนจงึต้องเดนิทางไปยงัหน่วยงานของรฐัพร้อมทัง้น�าหลกั
ฐานทีเ่ป็นเอกสารส�าคญัไปแสดงหรอืน�าส�าเนาพร้อมลง	รบัรองส�าเนาถูกต้องด้วยลายมอืชือ่	
แนบท้ายไปพร้อมกับการยื่นค�าขอรับบริการ	 ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของ 
รัฐก�าหนดไว้	นอกจากนี้	ประชาชนอาจต้องเดินทางติดต่อหน่วยงานหลายแห่งเพื่อรวบรวม
เอกสารหลักฐานในการขอรับบริการให้แล้วเสร็จ
	 ต่อมาหน่วยงานของรัฐได้น�าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการท�างาน	 เช่น	 การ
บันทึกข้อมูล	การจัดท�าทะเบียน	เป็นต้น	รวมทั้งได้มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน	 จนกระทั่งสามารถให้บริการในรูปแบบ 
ออนไลน์ได้	ตลอดจนต้องมีการพฒันาระบบฐานข้อมลูส่วนกลางเพือ่เปิดให้หน่วยงานทีเ่ป็น
สาขาบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ตลอดเวลา	ปัจจุบันรัฐบาลมีความประสงค์ใน 
การยกระดับประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐสามารถด�าเนินการได้ 
โดยการรับเรื่องจากประชาชน	ณ	จุดเดียว	ซึ่งกลายเป็นแนวคิดส�าคัญในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล	และการด�าเนินการด้าน	OSS	ดังกล่าว
	 โดยแนวคิดในการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จสามารถแบ่งออกได้เป็น	 4	 
ระดับ15 ดังนี้
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ภาพที่ 2.3 แสดงระดับการพัฒนา OSS
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	 ทัง้นี	้การบรกิารแบบเบด็เสรจ็ของภาครฐั	เป็นการบรูณาการและเชือ่มโยงข้อมลูดจิทิลั	
เพือ่ให้เกดิการบรกิารเบด็เสร็จ	ณ	จดุเดียว	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพฒันาศนูย์บริการเบด็เสรจ็
ในรปูแบบออนไลน์	โดยได้แบ่งการพฒันาตามเป้าหมายผูใ้ช้บรกิาร	3	กลุ่ม	ได้แก่	ประชาชน	
ธุรกิจ	และชาวต่างชาติ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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1. Citizen Platform
	 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562	
ก�าหนดให้มีการน�าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วย 
งานของรัฐทุกแห่ง	 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็ม 
ศักยภาพ	 เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความ 
สะดวก	 รวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	 และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ�านวยความ 
สะดวกแก่ประชาชน
	 สพร.	 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	 จึงมีแนวคิดในการจัดท�า	
Citizen	 Platform	 ขึน้	 เพือ่สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ 
และขอรับบริการจากภาครัฐอย่างครบวงจรได้อย่างรวดเร็ว	 โดยการบูรณาการบริการภาค 
รัฐและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	(Government	Data	
Exchange)	หรือ	GDX

สถานะการด�าเนินงาน
 สพร.	 อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีสามารถรองรับการเชื่อมต่อบริการ 
ดิจิทัลจากหน่วยงานของรัฐได้	 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าแอป 
พลิเคชัน	“เป๋าตัง”	ของธนาคารกรุงไทย	มายกระดับให้เป็น	Citizen	Platform	 เพื่อเป็น 
ช่องทางการเข้าถึงบริการเบ็ดเสร็จส�าหรับประชาชน	 เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้งบ 
ประมาณและลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงาน	 รวมท้ังเพื่อลดระยะเวลาในการออกแบบ 
และพัฒนา	เนื่องจากแอปพลิเคชันดังกล่าวมีจ�านวนผู้ใช้งานอยู่มากกว่า	15	ล้านคน	และมี
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนแล้ว
	 นอกจากนี้	 สพร.	 อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนแม่บทบริการส�าหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล 
กลางเพื่อประชาชน	 ระยะ	 3	 ปี	 (ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563-2565)	 ที่มีการส�ารวจสภาพ 
ปัจจุบันของบริการภาครัฐเพื่อประชาชน	ส�ารวจความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้า
หมาย	คัดเลือกบริการส�าคัญภายใต้กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน
ระยะ	3	ปี	และการจัดท�ากลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

2. Business Platform
	 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 10	 ตุลาคม	 2560	 มีมติเห็นชอบหลักการข้อเสนอการ 
พัฒนาระบบ	 Doing	 Business	 Portal	 และให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด�าเนินการเพื่อพัฒนาระบบดังกล่าว	 โดย 
มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	4	ด้าน	ได้แก่
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	 ระบบให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Biz	 Portal)	 ถูกพัฒนาขึ้น 
ตั้งแต่ปี	2559	ได้เริ่มจากการพัฒนาการออกใบอนุญาตแบบครบวงจรและเพิ่มเติม
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สถานะการด�าเนินงาน
	 ปัจจุบันระบบสามารถให้บริการผ่านเว็บไซต์	https://biz.govchannel.go.th/	 โดย	
มีครอบคลุมการอนุญาตในธุรกิจที่ส�าคัญ	24	กลุ่ม	ได้แก่
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3. Foreigner Platform
	 ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 ครั้งที่	 1/2562	 เม่ือวันที่	 18	
พฤศจิกายน	 2562	 คณะกรรมการเห็นชอบหลักการของโครงการน�าร่องศูนย์บริการแบบ 
เบ็ดเสร็จของภาครัฐ	 (OSS)	 ซ่ึงประกอบด้วย	OSS	 ส�าหรับชาวต่างชาติ	 หรือ	 Foreigner	
Portal	 ที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ	 ณ	 จุดเดียว	 ที่
เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างด้าวหรือชาวต่างชาติที่สามารถรายงานสถานะ
การพ�านกัในประเทศไทยได้อย่างสะดวก	รวด	เรว็	และตรงเวลา	รวมทัง้ตอบสนองต่อมติด้ิาน 
ความมั่นคงของชาติในประเด็นด้านการตรวจและคัดกรองคนเข้าเมือง	 ตลอดจนสามารถ 
ขยายผลเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐแก่ชาวต่างชาติได้ในอนาคต

แนวทางการด�าเนินงาน
	 การพฒันา	Foreigner	Platform	มกีจิกรรมส�าคญั	ได้แก่	การเชือ่มโยงข้อมลูกบัระบบ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับต่อผู้ใช ้
งานจ�านวนมาก	การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และการประชาสัมพันธ	์โดยสามารถแบ่ง
การด�าเนินงานออกได้เป็น	3	ระยะ	ดังนี้

3. ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ
 (Government Data Exchange : GDX) 
	 ตามมาตรา	 15	 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน 
ระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562	ก�าหนดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
การแลกเปลีย่นข้อมลูดจิทิลัและทะเบยีนดจิทิลัระหว่างหน่วยงานของรฐั	เพือ่สนบัสนนุการ
ด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐัในการให้บรกิารประชาชนผ่านระบบดจิทิลั	ส�านกังานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ	และ	สพร.	จึงได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 
ภาครัฐ	(Government	Data	Exchange	Center	:	GDX)	ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเอกสารราชการ
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เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัสามารถเรยีกดแูละบนัทกึเอกสารราชการระหว่างหน่วยงานได้	รวม
ทั้งประชาชนสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานเพื่อการติดต่อและด�าเนินการกับทางราชการ 
และสามารถขอรับบริการของรัฐผ่านช่องทางออนไลน์	รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลของ
ตนเองได้	
	 GDX	 จึงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องขอส�าเนาเอกสารจากผู้รับบริการอีก 
ต่อไปและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการของรัฐ

สถานะการด�าเนินงาน 
	 การด�าเนินงานของ	GDX	ปัจจุบันให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลส�าคัญ	2	ส่วน	ได้แก่
 • การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล	 สพร.	 ได้ด�าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลนิติบุคคลผ่าน 
ระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 จ�านวน	 8	 ชุด
ข้อมูล	ได้แก่	

 

	 โดยในปีงบประมาณ	 2562	 หน่วยงานของรัฐมีการขอใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลนิติ 
บุคคลผ่านศูนย์	GDX	มากกว่า	2.89	ล้านรายการ
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 • การเช่ือมโยงฐานข้อมลูประชาชน	เพือ่รองรบัโครงการส�าคัญตามนโยบายรฐับาล
และหน่วยงานของรัฐ	โดยเป็นการเชือ่มโยงฐานข้อมลูประชาชนผ่านระบบ	Linkage	Center	
ของกรมการปกครองอีกต่อหนึ่ง	ดังนั้น	ศูนย์	GDX	จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการ 
เชือ่มโยงข้อมลูประชาชนผ่านฐานข้อมลูของกรมการปกครอง	จ�านวน	191	รายการ	จาก	72	
หน่วยงาน	แก่หน่วยงานผู้ขอใช้ข้อมูล	โดยปัจจุบันมีหน่วยงานขอใช้บริการข้อมูลประชาชน
ผ่านศูนย	์GDX	แล้ว	จ�านวน	8,766,071	รายการ
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_090 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล ของปร ะ เ ทศ ไทย

	 นอกจากนี้	 ยังมีโครงการส�าคัญภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาค 
รัฐทางอิเล็กทรอนิกส์	 คือ	 การจัดหาระบบการรับช�าระเงินกลางของบริการภาครัฐ  
(E-Payment Portal of Government)	ซึ่งการพัฒนาระบบการรับช�าระเงิน	และการ 
น�าเงินส่งคลังของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยผู้รับบริการหรือหน่วยงานภาครัฐสามารถออกใบ 
แจ้งการช�าระเงิน	(Bill	Payment)	ด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	การบันทึกผ่านหน้าจอ	(Key	in)	
การเชื่อมโยงข้อมูล	 (Interface)	 เป็นต้น	 ซ่ึงสามารถช�าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	
เคาน์เตอร์ธนาคาร	ATM	Internet	Banking	หรอืช�าระเงนิออนไลน์ผ่านระบบฯ	เป็นต้น	เมือ่
ช�าระเงินแล้วระบบฯ	 จะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Receipt)	 ให้แก่ผู้รับบริการ	
ตลอดจนออกรายงานที่เก่ียวข้องส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและกรมบัญชีกลาง	 รวมถึงเช่ือม 
โยงข้อมูลการรับและน�าส่งเงินเข้าระบบ	GFMIS	

สถานะการด�าเนินงาน 
	 •	 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม	 ปัจจุบันได้ด�าเนินการจ่ายเงิน 
สวัสดิการให้กับผู้มีสิทธด้วยระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมแล้ว	ดังนี้
	 -		 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
	 -		 การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชาย 
แดนภาคใต้
	 -		 การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ	และเบี้ยผู้สูงอายุ	กรุงเทพมหานคร
	 -		 การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ	และเบี้ยผู้สูงอายุ	เมืองพัทยา
	 -		 เริ่มการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)
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_092 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล ของปร ะ เ ทศ ไทย

	 นอกจากนี	้พร้อมเพย์ยงัสนบัสนนุให้เกดิการลดการใช้เงนิสด	(Cashless)	เพือ่ลดต้นทนุ
ในการผลิตและบริหารจัดการเงินของประเทศ	 เสริมสร้างความคล่องตัวในการหมุนเวียน
เงินสดของระบบเศรษฐกิจ	 รวมทั้งยังสามารถน�าข้อมูลการช�าระเงินผ่านพร้อมเพย์ของ 
ประชาชนมาใช้ในการวเิคราะห์เพือ่สนบัสนนุการวางแผนและนโยบายของประเทศได้อย่าง
แม่นย�าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานะการด�าเนินงาน
	 บริการพร้อมเพย์มีการพัฒนามาเป็นล�าดับ	 โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนและเปิดให ้
บริการโอนเงินสวัสดิการภาครัฐตั้งแต่ปี	 2559	 เปิดให้บริการโอนเงินรายย่อยส�าหรับ 
ประชาชนในป	ี2560	และมีบริการเพิ่มเติมมาเป็นล�าดับ	ได้แก่	บริการเชื่อมโยง	E-Wallet	
กับระบบพร้อมเพย	์บริการ	Cross-bank	Bill	Payment	และบริการ	PayAlert
	 ต่อมาได้มีการพัฒนามาตรฐาน	 QR	 Code	 เพื่อการช�าระเงิน	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
มาตรฐานสากล	(EMVCo)	ท�าให้ร้านค้าสามารถใช้	QR	Code	ในการรับช�าระเงินทั่วไปผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ได้	รวมทัง้สามารถรองรบัการช�าระเงนิจากลกูค้าผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย
มากขึ้น	 ทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร	 บัตรเดบิต	 และบัตรเครดิต	 โดยในปัจจุบันมีร้านค้าที่รับ 
ช�าระด้วย	QR	Code	ประมาณ	2	ล้านแห่งทั่วประเทศ
 จากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561	 พร้อมเพย์มียอดลงทะเบียนสะสม	 44.5	 ล้าน
หมายเลข	 (Proxy	 ID)	 โดยแบ่งได้เป็นเลขประจ�าตัวประชาชน	 28.7	 ล้านหมายเลข	 และ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่	15.8	ล้านหมายเลข
	 ปริมาณและมูลค่าธุรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 โดยปริมาณโอนเงินสะสมเท่ากับ	
607.65	ล้านรายการ	(Transaction)	คิดเป็นมูลค่ากว่า	3.04	ล้านล้านบาท

2.2 สถานะความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
	 การพฒันารฐับาลดจิทิลัจ�าเป็นต้องพัฒนาหน่วยงานภาครฐัทัง้ระบบ	ซึง่เป็นทีท่ราบกนั 
ดีว่าประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานต่างมีแนวทางการ
ด�าเนินงานดา้นรฐับาลดจิิทลัเป็นของตนเอง	ดังนั้น	การจะกา้วไปสู่รัฐบาลดิจิทลัได้ทัง้ระบบ	
สพร.	 จ�าเป็นต้องมีข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจเพ่ือวางทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ได้อย่างแม่นย�า	ซึ่งจะน�าไปสู่การปรับปรุง	พัฒนา	และยกระดับขีดความสามารถให้แก่ภาค
รัฐได้ทั้งระบบ	 สพร.	 จึงได้ด�าเนินการส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาค 
รัฐของประเทศไทยเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจมา 
วเิคราะห์เพือ่ให้ทราบถงึสถานภาพการพฒันารฐับาลดจิทิลั	โดยมกีรอบแนวคดิหลกั	6	ด้าน	
ประกอบด้วย
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	 ทั้งนี้	 การส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	 ปี	
2562	 ได้มีการสรุปผลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 จึงขอน�าเสนอสรุปข้อมูลการส�ารวจในภาพรวม 
เพื่อให้ทราบถึงสถานะความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน	 เพื่อจะได้ทราบถึง 
สถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศอย่างครบถ้วนทุกมิติ

ภาพรวมความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
	 การส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	ป	ี2562	
ได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลจากหน่วยงานระดับกรมจ�านวน	 323	 หน่วยงาน	 และมีหน่วย 
งานที่ให้ข้อมูลกลับ	จ�านวน	301	หน่วยงาน	คิดเป็นร้อยละ	93.2	โดยระดับความพร้อมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมอยู่ที่	64.60	จาก	100	คะแนน



_094 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล ของปร ะ เ ทศ ไทย

จากกรอบแนวคดิหลกั	6	ด้าน	ด้านทีส่�ารวจและประมวลผลแล้วได้คะแนนมากทีส่ดุ	คือ	ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	 (Secure	 and	 Efficient	 
Infrastructure)	(75.36	คะแนน)	รองลงมาคอืด้านบรกิารภาครฐั	(Public	Services)	(68.57	
คะแนน)	ตามมาด้วยด้านศกัยภาพเจ้าหน้าทีภ่าครัฐด้านดจิทิลั	(Digital	Capabilities)	(66.08	
คะแนน)	ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล	(Smart	Back	Office)	(61.97	คะแนน)	และ
ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ	 (Policies	 /	 Practices)	 (57.21	 คะแนน)	 ส่วนด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัลและการน�าไปใช้	(Digital	Technological	Practices)	ได้รับคะแนนน้อย
ที่สุด	(37.46	คะแนน)	โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน	ดังนี้

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(Secure and Efficient Infrastructure)
 

หน่วยงานภาครัฐระดับกรมเกือบทุกหน่วยงาน	 (ร้อยละ	 98)	 มีการเตรียมโครงสร้างพื้น 
ฐานทางดิจิทัลให้มีความน่าเชื่อถือ	 โดยหน่วยงานส่วนใหญ	่ (ร้อยละ	 75.8)	 มีการดูแลและ 
ตดิตามการบ�ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	และจดัท�ากระบวนการจดัการเหตกุารณ์
ผิดปกติ	 (Incident	Management	Process)	หรือกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทาง
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ธุรกิจ	 (Business	Continuity	Management	Process)	ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
นอกจากนี้	 หน่วยงานยังมีการตรวจสอบข้อมูลส�ารองให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ	 (ร้อยละ	
99.3)	และมีการบริหารระบบส�ารองข้อมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉิน	(ร้อยละ	97)	โดยมี
การส�ารองข้อมูลในส�านักงาน	 (ร้อยละ	 91.1)	 และพื้นที่ห่างไกล	 (ร้อยละ	 55.5)	 ซึ่ง	 
อาจจะต้องมกีระตุ้นให้หน่วยงานส�ารองข้อมลูในพืน้ทีห่่างไกลมากขึน้	เพือ่เพ่ิมการรกัษาความ 
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูล
	 ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐ	 หน่วยงานระดับกรมเกือบทุกหน่วย 
งาน	 (ร้อยละ	 99)	 มีสัดส่วนการอัพเดตข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอัพเดตแบบรายวัน	 หรือ	 Real-time	 นอกจากน้ี	 หน่วยงานระดับ 
กรมจ�านวนมาก	(ร้อยละ	82.7)	มีการจัดท�าข้อมูลเพื่อเตรียมการส�าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอก	อย่างไรก็ตาม	หน่วยงานบางหน่วยงาน	(ร้อยละ	28.9)		ยังไม่มีการ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลของหน่วยงานที่เก็บรักษาไว้	 โดยส่วนหนึ่งระบุเหตุผลว่า	
ยังไม่ทราบแนวทางในการจัดท�า	 และขาดความรู้/ความเชี่ยวชาญ	 (ร้อยละ	 56.3)	 ดังนั้น	 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐถึงแนวทางในการตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของข้อมูล	 เพื่อให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีความสมบูรณ์	 พร้อมส�าหรับ 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่อไป

ด้านบริการภาครัฐ
(Public Services)

 

หน่วยงานภาครัฐระดับกรมส่วนใหญ	่ (ร้อยละ	81.8)	มีบริการหลักที่เป็นบริการดิจิทัลแล้ว	
โดยมีช่องทางดิจิทัลที่ให้ผู้รับบริการด�าเนินการด้วยตนเอง	 (Self-service)	 ผ่านช่องทาง
เว็บไซต	์ (ร้อยละ	83.1)	Mobile	Application	 (ร้อยละ	23.1)	และ	Kiosk	 (ร้อยละ	4.6)	
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อย่างไรกด็	ีหน่วยงานภาครฐัควรเร่งพฒันาบรกิารหลกัให้อยูใ่นรปูแบบ	Mobile	Application	
เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึได้อย่างสะดวก	ทกุที	่ทกุเวลา	และพฒันาบรกิารหลกัให้สามารถ
ท�าธรุกรรมผ่าน	Kiosk	เพือ่ให้ประชาชนทกุกลุ่มสามารถเข้าถงึบริการดจิทัิลได้อย่างเท่าเทยีม	
และลดความเหล่ือมล�า้ในการเข้าถึงบรกิารดิจทิลัของภาครฐั	นอกจากน้ี	หน่วยงานระดบักรม
ควรค�านงึถงึการออกแบบบรกิารดจิิทลัให้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน	และสามารถใช้งาน
ได้ง่ายมากขึน้	อาทเิช่น	มรีะบบค้นหาข้อมลูระดบัสงู	แสดงคย์ีบอร์ด	(Keyword)	ทีค้่นหาบ่อย	
หรือระบบเดาค�า	การเผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญเป็น	ภาษาอังกฤษ	เป็นต้น
	 ถงึแม้ว่า	หน่วยงานระดบักรมส่วนใหญ่จะมบีรกิารหลกัในรปูแบบบริการดจิทิลัแล้ว	แต่ 
หน่วยงานบางส่วน	 (ร้อยละ	 23.3)	 ยงัไม่สามารถยกเลกิการเรยีกส�าเนาบตัรประชาชนและ 
ส�าเนาทะเบียนบ้านท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน	 โดยมีเหตุผล	 คือ	 ต้องการใช้เป็น 
หลักฐาน,	 ไม่มีระบบรองรับ/ไม่ได้เช่ือมต่อ	 กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร,	 ยังต้องใช้เพื่อ 
การยนืยนัตวัตน/เพ่ือความปลอดภยั,	ท�าตามระเบยีบหน่วยงาน/ท�าตามกฎ/ท�าตามกฎหมาย	
ดงันัน้	 จึงควรสนบัสนนุเรือ่งระบบทีจ่ะช่วยในการด�าเนนิการเพือ่ยกเลกิการเรยีกส�าเนาบัตร
ประชาชนและส�าเนาทะเบยีนบ้าน	จึงควรผลกัดนัให้หน่วยงานต่างๆ	พจิารณาแก้ไขกฎหมาย/	
กฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง	ทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิการยกเลกิการเรยีกส�าเนาบตัรประชาชนและ
ส�าเนาทะเบยีนบ้าน	รวมถงึส�าเนาเอกสารอืน่ๆ
	 ทัง้นี	้ หน่วยงานระดบักรมมกีารประชาสมัพนัธ์บรกิารดจิทิลัของหน่วยงานทัง้ช่องทาง
ดิจิทัล	 (ร้อยละ	 94)	 และผ่านช่องทางปกติ	 (ร้อยละ	 81.1)	 โดยเป็นการกระตุ้นเพื่อเพ่ิม 
จ�านวนการใช้บริการดิจิทัลสะท้อนให้เห็นว่า	 หน่วยงานระดับกรมมีความตื่นตัวในการ 
ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงบริการ 
ดจิทัิลเพิม่มากขึน้	นอกจากการประชาสัมพนัธ์สร้างความรบัรูดั้งกล่าวแล้ว			หน่วยงานควรน�า
ผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงคุณภาพบริการ	 และควรศึกษาความต้องการ 
ของผู้ใช้ก่อนพัฒนาบริการหลัก	 เพื่อให้บริการดิจิทัลตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	 
ซ่ึงจะท�าให้อัตราการใช้งานสงูข้ึน
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ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล
(Digital Capabilities)
	 บคุลากรภาครฐัระดบักรมส่วนใหญ่	(ร้อยละ	94.4)	มคีวามสามารถในการใช้ประโยชน์ 
จากข้อมลู	โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ข้อมลูเพือ่การอธบิายปัญหาและปรากฏการณ์	(Descrip-
tive	 Analytics)	 จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรใช้ข้อมูลเพื่อการคาดการณ์หรือท�านายส่ิงที่จะ
เกิดขึ้น	 (Predictive	Analytics)	และใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์	 วางแผนรับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต	(Prescriptive	Analytics)	มากขึ้น
	 บคุลากรภาครฐัมคีวามโดดเด่นด้านการบรหิารกลยทุธ์และการจดัการโครงการ	(Stra-
tegic	 and	 Project	 Management)	 และความรู้ความเข้าใจถึงเป้าหมาย	 พันธกิจ	 
กระบวนการท�างานและการให้บริการของหน่วยงาน	มีคะแนน	3.57	และ	4.01	ตามล�าดับ
โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนของทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล	อยู่ระหว่าง	3.39–3.57	คะแนน	และ
ค่าเฉลีย่คะแนนของทกัษะบคุลากรด้านความสามารถและความรูพ้ืน้ฐาน	อยูร่ะหว่าง	 3.51–	
4.01	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5
	 ในส่วนของผู้น�าด้านดิจิทัล	 (Digital	 Leadership)	 หน่วยงานภาครัฐระดับกรม	 มีผู้ 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ	 (CIO)	 ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสตูรส�าหรับผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจ�านวนไม่มากนกั	(ร้อยละ	31.9)	โดยมเีหตผุล 
ทีไ่ม่เข้าร่วมการอบรม	คอื	เข้ารบัต�าแหน่งใหม่	(ร้อยละ	27.5)	และติดภารกจิ	(ร้อยละ	15.2)	
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	CIO	ของหน่วยงานไม่ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่	CIO	โดยเฉพาะ	
แต่เป็นต�าแหน่งที่ควบคู่กับต�าแหน่งงานหลัก	ท�าให้	CIO	มีภารกิจค่อนข้างมาก	อย่างไรก็ดี	
หน่วยงานควรให้ความส�าคัญต่อการเข้ารับการฝึกอบรมและการปฏิบัติหน้าที่ของ	 CIO	
เนือ่งจาก	CIO	ถอืเป็นส่วนส�าคัญหลกัต่อทศิทางการพฒันารัฐบาลดจิทิลัขององค์กร		นอกจาก 
การให้ความส�าคัญกับบุคลากรในระดับผู้บริหารแล้ว	 หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มต�าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย	 เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ	่ (ร้อย
ละ	81.4)	เห็นว่า	จ�านวนผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงพอต่อภารกิจ	ซึ่ง
ต้องรองรับภาระงานที่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล
(Smart Back Office)
 

หน่วยงานระดบักรมส่วนใหญ่	(ร้อยละ	99.7	)	มีระบบบรหิารจดัการภายใน	(Internal	Integration)	
ทีด่�าเนนิการในรปูแบบดจิิทลัแล้ว	แต่ยงัมรีะบบทีช่่วยในการบรหิารจัดการในหน่วยงานบาง
ระบบทีย่งัมกีารใช้เป็นส่วนน้อย	เช่น	ระบบงานเลขานุการ	(ร้อยละ	48.2)	และระบบการจดั
ประชมุ	(ร้อยละ	67.4)	นอกจากน้ี	ระบบบรหิารจดัการภายในทีเ่ป็นดจิทัิลส่วนใหญ่เป็นการ
ด�าเนินการขึน้เอง	โดยเฉพาะระบบงานอาคารสถานที	่และยานพาหนะ	(ร้อยละ	99.2)	ระบบ
งานเลขานุการ	(ร้อยละ	98.6)	และระบบการจัดประชุม	(ร้อยละ	96.6)	โดยระบบส่วนใหญ่
ไม่สามารถเช่ือมโยงกนัได้	ดงันัน้	ควรมกีารพฒันาระบบกลางสนบัสนนุการท�างานทีใ่ห้หน่วย
งานภาครัฐทั้งหมดใช้ร่วมกัน	เพื่อการบูรณาการและลดความซ�้าซ้อนในการใช้งบประมาณ
	 ในส่วนของระบบบรหิารจดัการภายนอกของ	(External	Integration)	หน่วยงานระดับ 
กรม	 พบว่าหน่วยงานบางส่วน	 (ร้อยละ	 27.2)	 ยังต้องพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยง 
ระบบและข้อมูลต่างๆ	 ในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอกซ่ึงถือเป็นส่วนส�าคัญต่อการ 
พัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล	 ทั้งนี้	 หน่วยงานท่ีส่งเอกสารในรูปแบบดิจิทัลส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	
86.4)	ส่งในรูปแบบอีเมล	มเีพยีงส่วนน้อย	(ร้อยละ	32.6)	ทีส่่งเอกสารโดยใช้ระบบสารบรรณ	
อิเล็กทรอนิกส์	 (E-Saraban)	 นอกจากน้ี	 หน่วยงานส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 85.1)	 ยังต้องส่ง 
เอกสารตดิต่อราชการกับหน่วยงานอืน่ๆ	อย่างเป็นทางการ	ในรปูแบบทีไ่ม่ใช่ดจิทิลั	โดยหน่วย 
งานส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 87.3)	 ระบุว่ายังจ�าเป็นต้องมีการรับ/ส่งเอกสารราชการในรูปแบบ 
กระดาษควบคูไ่ปกบัระบบการรบัส่งเอกสารราชการในรปูแบบดิจิทัล	เนือ่งจากต้องการเกบ็ 
เป็นหลักฐาน	(ร้อยละ	95.3)	และใช้ส�าหรับสั่งการภายในหน่วยงาน	(ร้อยละ	62.7)	ดังนั้น
ควรส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์	(E-Saraban)	ในการรบัส่งเอกสาร	
และจ�าเป็นต้องแก้ไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติและระบบการ 
ท�างานให้เอื้อต่อการยกระดับไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้น
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ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ
(Policies/ Practices)
 

หน่วยงานระดับกรมจ�านวนไม่มากนกั	(ร้อยละ	69.8)	มกีารจดัท�าแผนเพือ่รองรบัการพฒันา
ด้านรัฐบาลดิจิทัลแล้ว	หากยังมีหน่วยงานบางส่วน	(ร้อยละ	24.6)	อยู่ระหว่างจัดท�าแผนฯ	
และหน่วยงานส่วนที่เหลือ	 (ร้อยละ	 5.7)	 ยังไม่มีการจัดท�าแผนฯ	 โดยแผนฯ	 ที่จัดท�า 
ส่วนใหญ่จัดท�าในรูปแบบของก�าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยก 
ระดับการท�างาน	 (ร้อยละ	 98.1)	 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการองค์กรที่มีการระบุถึง 
ยุทธศาสตร์หรือโครงการด้านดิจิทัลในการพัฒนาหน่วยงาน	(ร้อยละ	90.5)	แผนเฉพาะด้าน 
ดิจิทัล	เช่น	แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แผนปฏิบัติการดิจิทัล	เป็นต้น	
(ร้อยละ	 90.5)	 ทั้งนี้	 ควรกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐจัดท�าแผนเพื่อรองรับการพัฒนาด้าน 
รัฐบาลดิจิทัลให้ครบทุกหน่วยงาน
	 ในส่วนของการก�ากับดูแลข้อมูล	(Data	Governance)		พบว่า	มีหน่วยงานระดับกรม 
จ�านวนน้อย	(ร้อยละ	6.3)	ทีม่กีารด�าเนนิการและประกาศนโยบายด้านการก�ากบัดแูลข้อมลู	
(Data	 Governance)	 นอกจากน้ี	 หน่วยงานระดับกรมเพียงบางหน่วยงานที่มีการเปิดเผย 
ข้อมูลภาครัฐผ่าน	data.go.th	(ร้อยละ	59.8	จากหน่วยงานทั้งหมดที่มีการเปิดเผยข้อมูล)	 
จึงควรมีมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลผ่าน	 data.go.th	 ซึ่ง 
ถือเป็นศูนย์กลางส�าหรับเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ	 และส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาค 
ประชาชนเข้าใช้งาน	data.go.th	เพื่อส่งเสริมการน�าข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้ต่อยอด		อีกทั้ง	
มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ	
CSV,	ODS,	XML,	JSON,	KML,	SHP,	KMZ,	RDF	(URIs),	RDF	(Linked	Data)	มากขึ้น 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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	 นอกจากการก�าหนดนโยบายทีช่ดัเจนแล้ว	การจดัสรรงบประมาณถอืเป็นปัจจยัความ
ส�าเร็จที่ส�าคัญ	 โดยจากการส�ารวจ	 พบว่าหน่วยงานภาครัฐระดับกรมได้รับการจัดสรร 
งบประมาณเพือ่พัฒนาบรกิารดจิทิลัส�าหรบัใช้ภายในหน่วยงาน	หรอืให้บรกิารกบัประชาชน/
ภาคธรุกิจ/ภาครัฐมากทีส่ดุ	(ร้อยละ	34.53)	ขณะที	่งบประมาณเพ่ือพฒันาทกัษะด้านดจิทิลั 
ของบคุลากรและเพือ่ศกึษาวจิยัและน�าเทคโนโลยดีจิทิลัทีไ่ด้มาประยกุต์ใช้ภายในหน่วยงาน	
มีเพียงร้อยละ	 4.64	 และร้อยละ	 1.41	 ตามล�าดับ	 ซ่ึงสะท้อนว่า	 หน่วยงานยังไม่ให้ความ 
ส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรและการศึกษาวิจัยและน�าเทคโนโลยี 
ดิจิทัลที่ได้มาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน	 นอกจากนี้	 หน่วยงานระดับกรมมีสัดส่วนงบ 
ประมาณที่ได้รับต่องบประมาณที่ขอเพื่อพัฒนาระบบกลางให้หน่วยงานภาครัฐใช้ร่วมกัน	
(ร้อยละ41.80)	ค่อนข้างน้อย	หน่วยงานผู้อนมุตังิบประมาณจงึควรให้ความส�าคัญต่องบประมาณ 
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 เพราะจะเป็นการสร้างระบบ/แพลตฟอร์มกลางและยกระดับให ้
หน่วยงานภาครัฐสามารถท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ
	 ทั้งนี้	 ในมิติของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 พบว่า	 หน่วยงานภาครัฐระดับกรม
ต้องเร่งให้ความส�าคัญกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร	์โดยหน่วยงานบางส่วน	
(ร้อยละ	62.1)	ทีรั่บรู้และด�าเนนิการตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ	(Information	
Security	 Policy)	 และมีหน่วยงานจ�านวนน้อย	 (ร้อยละ	 18.1)	 ที่มีมาตรการในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานสากล	
ISO/IEC27001	หน่วยงานส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการพื้นฐาน	คือ	ป้องกันไวรัส/Malware	

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการน�าไปใช้
(Digital Technological Practices)
	 หน่วยงานภาครัฐระดับกรมส่วนใหญ	่(ร้อยละ	83.7)	มีการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ/
การสื่อสาร	เช่น	Mobile,	IoT,	QR	Code	เป็นต้น	มาประยุกต์ใช้เข้ากับการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐซึ่งถือเป็นการน�าจุดแข็งของประเทศไทยที่มีสัดส่วนการใช้โทรศัพท ์
เคลื่อนที่ต่อประชากรค่อนข้างสูงมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการให้บริการภาครัฐ
	 อย่างไรก็ดี	 หน่วยงานบางส่วน	 (ร้อยละ	 32.2)	 ยังมีการน�าเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(Intelligence)	 เช่น	 AI,	 Big	 Data	 Analytic,	Machine	 Learning,	 Deep	 Learning,	 
Robotics	เป็นต้น	และหน่วยงานบางส่วน	(ร้อยละ	5.3)	มีการน�าเทคโนโลยด้ีานความมัน่คง 
และปลอดภัย	(Trusted	Protocol)	เช่น	Block	Chain	เป็นต้น	มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งาน	 ทั้งนี้	 หน่วยงานกลางควรให้ความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐน�า 
เทคโนโลยดิีจทิลัใหม่ๆ	มาใช้ในการบรหิารจดัการและการให้บรกิารภาครัฐตามความเหมาะ
สมกบัภารกจิของหน่วยงาน	เพือ่เป็นการยกระดบัรฐับาลดจิทิลัในแนวดิง่	และสร้างนวัตกรรม 
ใหม่ๆ	ของการท�างานภาครัฐ
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ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
 เพือ่ให้ทราบถงึระดบัการพฒันารฐับาลดจิทิลัของแต่ละหน่วยงาน	จงึได้น�าแนวคดิ	BCG	
Model	 (Boston	Consulting	Group	Model)	 มาใช้วเิคราะห์ระดบัความพร้อมการพฒันา 
รัฐบาลดิจิทัลของแต่ละหน่วยงาน	 โดยวิเคราะห์จากระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาล 
ดจิทิลัของหน่วยงานเทยีบกบัระดบัการพฒันาของหน่วยงาน	(ผลต่างของระดบัความพร้อม 
การพฒันารฐับาลดิจทิลัของปี	2562	และปี	2561)	ซึง่ตามแนวคดิ	BCG	Model	สามารถน�า 
มาประยุกต์ใช้เพื่อแบ่งหน่วยงานได้เป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่
   



ภาพที่ 2.4 การแบ่งระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมตามแนวคิด BCG Model
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ทีม่า : รายงานผลการส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ปี 2562

 

	 จากภาพแกนตัง้	(Y)	คอื	ระดบัการพฒันาความพร้อมรฐับาลดจิิทลั	(Growth)	ซึง่ได้จาก 
การค�านวณผลต่างของระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของปี	2562	และปี	2561	
ส่วนแกนนอน	(X)	คือ	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลที่ได้จากผลการส�ารวจ	ปี	2562
   
ภาพรวมระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลระดับกระทรวง
	 	 การวเิคราะห์ระดับความพร้อมรฐับาลดจิทิลัหน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง	เกดิ 
จาการน�าผลการส�ารวจระดับความพร้อมมาหน่วยงานระดับกรมจ�านวน	 272	 หน่วยงาน 
(เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจทั้งปี	2561	และปี	2562)	จากจ�านวนหน่วยงานที่
ตอบแบบส�ารวจจ�านวน	301	หน่วยงาน	มาจดัท�าคะแนนเฉล่ียเป็นรายกระทรวง	และจดักลุม่ 



ภาพที่ 2.5 การจัดกลุ่มกระทรวงเป็น 4 กลุ่ม
โดยประยุกต์จาก BCG Model
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กระทรวงที่ประยุกต์จากแนวคิด	BCG	Model	โดยภาพรวมระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
ระดับกระทรวงเป็นดังนี้

ภาพรวมระดับความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม
	 การวิเคราะห์ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรม	เกิดจากการ 
น�าผลการส�ารวจระดับความพร้อมมาหน่วยงานระดับกรมจ�านวน	 272	 หน่วยงาน	 (เลือก
เฉพาะหน่วยงานที่ตอบแบบส�ารวจทั้งปี	2561	และปี	2562)	จากจ�านวนหน่วยงานที่ตอบ
แบบส�ารวจจ�านวน	301	หน่วยงานเช่นกัน	มาจัดกลุ่มที่ประยุกต์จากแนวคิด	BCG	Model	
โดยภาพรวมระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลระดับกรมเป็นดังนี้

ทีม่า : รายงานผลการส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ปี 2562
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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
 การส�ารวจระดบัความพร้อมรฐับาลดจิิทลัหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทย	ประจ�าปี	
2562	ได้มกีารรวบรวมปัญหาและอปุสรรคในการพฒันารฐับาลดจิทัิลของหน่วยงานภาครฐั
ระดับกรม	ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญในแต่ละด้านได้ดังนี้

1. ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ
	 •	 แผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแนว 
ทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศในภาพรวม	 แต่ละหน่วยงานยังเน้นการพัฒนา 
เฉพาะที่ตรงกับภารกิจและแก้ไขปัญหาเฉพาะของหน่วยงานเท่านั้น	ยังขาดการแก้ไขในมิติ

ภาพที่ 2.6 การจัดกลุ่มกระทรวงเป็น 4 กลุ่ม
โดยประยุกต์จาก BCG Model

ทีม่า : รายงานผลการส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ปี 2562
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ทีเ่ป็นการบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานทีต้่องท�างานร่วมกนัหรอืต้องเกีย่วข้องกนั
ในการด�าเนินงาน
	 •	 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส�าหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในโครงการหรือระบบ
ที่ส�าคัญยังไม่เพียงพอต่อการด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	 •	 แนวทางการพฒันารฐับาลดิจทิลัของแต่ละหน่วยงานควรมมีาตรฐานในการด�าเนนิ 
งาน	 เพ่ือให้ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการด�าเนนิงานสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้	 เช่น	 การจดัท�า 
ข้อมูลภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	 (Digital	 Governance	
Framework)

2. ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล
	 •	 ขาดนโยบายที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมต่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	เช่น	การ
ก�าหนดแนวทางการปรบัโครงสร้างของหน่วยงานภาครฐั	การปรบัเปลีย่นทศันคตแิละพฒันา 
ทักษะของบุคลากร	 เป็นต้น	 และขาดแนวทางที่เหมาะสมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล	ได้แก่	
	 -	 การปรับโครงสร้างองค์กรและขนาดก�าลังคนให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา 
	 	 รัฐบาลดิจิทัล
	 -	 การก�าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	 (CIO)	 
	 	 ให้เป็นต�าแหน่งถาวรไม่ใช่ต�าแหน่งตามวาระ	 เพื่อให้มีเวลามากเพียงพอในการ 
	 	 ปฏิบัติงานให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม
	 -	 การทดสอบทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สามารถวัดผล 
	 	 และแบ่งกลุ่มได้ตามความสามารถที่แท้จริง
	 -	 ก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมทั้งแนวราบและ 
	 	 แนวดิ่ง
	 •	 ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้หน่วยงาน 
ภาครัฐในส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค

3. ด้านบริการภาครัฐ
	 •	 ขาดแพลตฟอร์มหรอืระบบกลางทีส่ามารถเชือ่มโยงบรกิารดจิิทลัของแต่ละหน่วย
งานให้เกิดการบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ	 โดยค�านึงถึงความสะดวกและความต้องการของ 
ประชาชนเป็นหลัก
	 •	 ประชาชนที่ไม่มีอุปกรณ์หรือขาดทักษะด้านดิจิทัลไม่มีช่องทางที่เหมาะสมในการ
เข้าถึงบริการออนไลน์ของรัฐ
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	 •	 เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
	 •	 รฐับาลควรกระจายอ�านาจในการจดัหาและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้
แก่ส่วนราชการในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	 หรืออาจใช้นโยบายเฉพาะกับพ้ืนที่ที ่
ต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ
	 •	 หน่วยงานส่วนใหญ่ขาดการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนพัฒนา 
บริการ

4. ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล
	 •	 มาตรฐาน	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่ใีนปัจจบุนัยงั
ไม่ครอบคลุมถึงการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกมิติตามสากล
	 •	 หน่วยงานภาครฐัขาดระบบการบรหิารงานกลางในรปูแบบเดียวกันกับระบบ	ERP	
ของภาคเอกชน	ที่สนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลทั้งระบบ
	 •	 หน่วยงานภาครัฐขาดการจัดท�าขั้นตอนการท�างานหรือกระบวนงานเพื่อรองรับ 
ต่อการท�างานในรูปแบบดิจิทัล

5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
	 •	 ขาดมาตรการหรอืระบบกลางในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยในการเข้าสู่บรกิาร 
สาธารณะในรูปแบบดจิทิลัของภาครฐั	รวมทัง้ขาดการค�านงึถงึความมัน่คงปลอดภัยและการ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้งานระบบดิจิทัลของประชาชน
	 •	 ขาดแผนงานรองรบัการจดัการเหตกุารณ์ทีผ่ดิปรกตทิางดจิทิลั	และแผนงานบรหิาร 
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปรกติและจ�าเป็น 
ต้องใช้การท�างานในรูปแบบดิจิทัลเป็นหลัก

6. ด้านการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล
	 •	 ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	 ซึ่งท�าให้ไม่ 
สามารถเชื่อมโยงและและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
	 •	 ขาดศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลางทีท่�าหน้าทีใ่นการและเปลีย่นและเชือ่มโยงข้อมลู
ดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน	 รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดของ 
ภาครัฐ
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7. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการน�าไปใช้
	 หน่วยงานภาครัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถน�า 
มาใช้เป็นเคร่ืองมือทางเลือกเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการท�างานและการให้บริการ 
ของภาครัฐได้

8. ด้านกฎหมายและระเบียบ
	 •	 กฎหมายของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานยังไม่สนับสนุนการ
ท�างานในรูปแบบดิจิทัลได้
	 •	 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐยังไม่เอื้อต่อการด�าเนินโครงการรัฐบาลดิจิทัล 
และการจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของระดับความพร้อมหน่วยงานภาครัฐระดับ 
กรมและสถานะโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัล
	 เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการด�าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม	
สพร.	จึงได้น�าข้อมูลสถานะการด�าเนินโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัล	(หัวข้อ	2.1)	และสถานะ
ความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ	 (หัวข้อ	 2.2)	 มาวิเคราะห์เพื่อหาความ 
สอดคล้องของผลการด�าเนนิโครงการด้านรฐับาลดจิทิลัภายใต้แผนพฒันารฐับาลดจิทิลั	ทีไ่ด้ 
ด�าเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
หรือไม่
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	 จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยการน�าผลการวิเคราะห์หน่วยงานตามระดับ 
ความพร้อมรฐับาลดจิทิลั	ทัง้	4	กลุ่มจากแนวคดิ	BCG	Model	ได้แก่	Developed,	Maintain,	
Rising	star	และ	Developing	เปรียบเทียบกับสถานะโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลตามแผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 ซึ่งมีจ�านวนโครงการที่ได้ด�าเนินการและมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ตอบแบบส�ารวจเป็นจ�านวน	58	โครงการ
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	 พบว่าหน่วยงานที่มีระดับความพร้อมในกลุ่ม	Maintain	 เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	23	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	40	จากโครงการที่ได้
ด�าเนินการและมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการท่ีตอบแบบส�ารวจ	 ซ่ึงเป็นกลุ่มหน่วยงาน 
ที่มีโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงที่สุด	รองลงมาคือหน่วยงานในกลุ่ม	Developed	ที่รับผิด
ชอบ	19	โครงการ	หรือคิดเป็นร้อยละ	33	ส่วนหน่วยงานในกลุ่ม	Developing	รับผิดชอบ	
12	โครงการ	คดิเป็นร้อยละ	20	และสดุท้ายคอืกลุม่	Rising	Star	ทีรั่บผดิชอบเพยีง	4	โครงการ	
คิดเป็นร้อยละ	7	เท่านั้น	ทั้งนี้	ในส่วนสถานะความส�าเร็จของโครงการที่จัดกลุ่มตามระดับ
ความพร้อมรฐับาลดจิทิลัของหน่วยงานทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบโครงการทัง้	4	กลุ่ม	ไม่มนียัส�าคญั
เท่าใดนัก	 เนื่องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทุกกลุ่มล้วนมีโครงการที่มีสถานะความ
ส�าเร็จ	 ทั้งโครงการที่เสร็จสมบูรณ์	 โครงการที่ด�าเนินการเสร็จบางส่วน	 และโครงการท่ีอยู่
ระหว่างด�าเนินการ	กระจายอยู่ในทุกกลุ่ม
	 อย่างไรก็ตาม	 หากวิเคราะห์จากจ�านวนโครงการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการใน 
แต่ละกลุ่มด�าเนินการ	จะเห็นได้ว่าหน่วยงานในกลุ่ม	Developed	และ	Maintain	ซึ่งเป็น 
หน่วยงานในกลุ่มที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูง	มีจ�านวนโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัล
รวมกันทั้งสิ้น	 42	 โครงการซึ่งหากค�านวณเป็นสัดส่วนจะพบว่าท้ังสองกลุ่มรับผิดชอบ 
โครงการท่ีได้ด�าเนินการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสูงถึงร้อยละ	 72	 ซึ่งผลการ 
วิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความพร้อมสูงมักจะมี 
แนวคิดในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการท�างานและการให้
บริการของหน่วยงานอยู่เสมอ	 จึงสามารถสรุปได้ว่าหน่วยงานที่มีระดับความพร้อมรัฐบาล 
ดิจิทัลสูงมีแนวโน้มสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน	 (Positive	 Relation)	 การน�าเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน	นับว่าเป็นทิศทางที่ดีต่อภาพรวมการ 
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ













สภาพแวดล้อมมีความส�าคัญ
ต่อการด�าเนินงานของรัฐ
เนื่องจากการด�าเนินงานของรัฐ
ย่อมส่งผลต่อการด�าเนินงาน
ของประเทศในด้านที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวก
หรือทางลบก็ได้

ดังนั้น การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาประเทศ
ในแต่ละด้านจึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัย
หลายประการ ซึ่งอาจเรียกปัจจัยเหล่านั้นว่า
สภาพแวดล้อม 

ความหมายโดยทั่วไปของสภาพแวดล้อม 
(Environment) หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
และมีอิทธิพลต่อเรามากๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ
พฤติกรรม ความคิด และความส�าเร็จของเรา
ในอนาคต หากต้องการให้ความหมาย
สภาพแวดล้อมต่อรัฐบาลดิจิทัล จึงหมายถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลและส่งผล
ต่อการด�าเนินงานและความส�าเร็จของการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มีผลต่อการรับรู้และ
การใช้งานของผู้ใช้บริการทั้งประชาชนและ
ธุรกิจ หรืออีกนัยหนึ่งคือการบูรณาการ
การท�างานภาครัฐเพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการ
สาธารณะต่างๆ
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สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
	 แนวคดิการน�าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของรฐั	เป็นแนวคิด 
สากลที่ให้ความส�าคัญกันอย่างแพร่หลาย	เนื่องจากภาครัฐมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
อ�านวยความสะดวกให้แก่ทกุภาคส่วน	เพือ่ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนและส่งเสรมิเศรษฐกจิ 
ของประเทศ	เพื่อท�าให้ประชาชนกินดีอยู่ดี	(Well-Being)	ด้วยเหตุนี้	การขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน	ซึ่งความหมายของรัฐบาลดิจิทัล 
มีหลากหลายตามความเข้าใจตามบริบทของความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน	 โดย 
ความหมายสากล16	“รฐับาลดจิทิลั”	หมายถงึ	“การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพ่ือพฒันา
บริการภาครัฐหรือกระบวนการท�างานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น”	 ส่วน	 “การพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล	 (Digital	Government)”	หมายถึง	 “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง
นวัตกรรมบริการในรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมให้การท�างานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
	 การพัฒนาดจิทิลัของประเทศไทยมปัีจจยัท่ีเกีย่วข้องมากมายและหลากหลาย	เนือ่งจาก 
กระแสจากการตื่นตัวของสังคมไทยในยุคดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคม	
ท�าให้เกิดการพัฒนาและการขยายตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ประเทศ	สะท้อนได้จากจ�านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต	ผู้ใช้เครือข่ายผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่	 ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศ
เข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล	 โดยมีสถิติด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทยที่น่าสนใจ	ดังนี้
 จ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ต้ังแต่ปี	 2560	
จนถึงปี	2561	โดยในปี	2560	ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่ากับ	45.18	คน	และ
เมื่อป	ี2562	จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น	50.1	
ล้านคน	 หรือเพิ่มขึ้น	 4.91	 คน	 ภายในระยะเวลาเพียง	 3	 ปี	 และเม่ือเปรียบเทียบใน 
รายละเอียดของปี	2560	และ	2561	พบว่า	จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	เพิ่มขึ้น
จาก	45,189,944	คน	เป็น	47.55	คน	หรือเพิ่มขึ้น	2.36	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.24

16 นิยามของ Digital Government โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
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	 จ�ำนวนผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตประจ�ำที	่(Fixed	Broadband	Subscribers)	มีการ
ปรับตวัสงูขึน้ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	ซึง่สอดคล้องกบัจ�านวนผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ทีสู่งขึน้	โดย
ในปี	2560	มีจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่เท่ากับ	7.98	ล้านคนและ
ในปี	2562	มีจ�านวนเท่ากับ	10.17	คน	หรือเพิ่มขึ้น	2.19	ล้านคน	และเมื่อเปรียบเทียบใน
รายละเอียดของปี	2560	และ	2561	พบว่า	ลงทะเบยีนใช้บริการของประเทศไทยเพิม่ขึน้จาก	
7.98	ล้านคน	เป็น	9.23	ล้านคน	หรือเพิ่มขึ้น	1.25	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.66

ภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.2

จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2560-2562

จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่ของประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2560-2562

ทีม่า : ส�านักงาน กสทช.

ทีม่า : ส�านักงาน กสทช.
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	 จากจ�านวนผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย	พบว่าทัง้	2	กลุม่	ปรบัตวัสูงขึน้ตลอดระยะ
เวลา	 3	 ปีที่ผ่านมา	 แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลในปัจจุบันของคนในประเทศที่มีการปรับตัวให้เข้าสู่สังคมดิจิทัลมากข้ึน	 ดังน้ัน	 หาก
หน่วยงานของรัฐต้องการพัฒนาบริการเพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชนก็สามารถ
พิจารณาใช้ช่องทางดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
	 ด้านการใช้อปุกรณ์สือ่สารของประชาชน	พบว่า	จ�ำนวนผู้ใช้โทรศพัท์มอืถอื	 (Unique	
Mobile	Users)	ซ่ึงเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสะท้อนความพร้อมในการเข้าถงึข้อมลูและบรกิารดจิิทลั 
ของประชาชน	จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าอตัราจ�านวนผู้ใช้โทรศพัท์มอืถอืของประเทศไทย 
สูงขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา	 3	 ปีที่ผ่านมา	 ตั้งแต่ปี	 2560-2562	 โดยในปี	 2560	 มีจ�านวน 
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ	56.66	ล้านคน	และปี	2562	เพิ่มขึ้นเป็น	58.88	ล้านคน	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	3.91	ทัง้นี	้เมือ่เปรยีบเทยีบข้อมลูจากปี	2561	และ	2562	พบว่า	จ�านวนผูใ้ช้โทรศพัท์
มือถือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	เพียงร้อยละ	0.73	จาก	58.15	ล้านคน	ในปี	2561	เป็น	58.88	ล้าน
คน	ในปี	2562

	 จากข้อมูลข้างต้น	 เราได้ทราบแล้วว่าประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูล 
ข่าวสารผ่านอนิเทอร์เน็ตและอปุกรณ์สือ่สารได้เป็นจ�านวนมาก	แต่ยงัไม่ทราบว่าส่วนใหญ่ประชาชน 
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง	 ดังน้ัน	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์
(ETDA)	จงึได้ท�าการส�ารวจ	พฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ของประเทศไทย	ทีส่ะท้อนถงึสดัส่วน 
เวลาที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ในการด�าเนินกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ	 ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	
จากการส�ารวจพฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย	ปี	2562	พบว่า	คนไทยมพีฤตกิรรม 

ภาพที่ 3.3 จ�านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2560-2562 

ทีม่า : ส�านักงาน กสทช.
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ภาพที่ 3.4 ร้อยละของกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
ของประเทศไทย ปี 2562

ทีม่า : ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้อนิเทอร์เนต็โดยเฉลีย่เท่ากับ	10	ชัว่โมง	22	นาทีต่อวนั	โดยกลุ่ม	Gen	Y	(อาย	ุ19-38	ปี)	 
การใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด	รองลงมาคือ	Gen	Z	(อายุน้อยกว่า	19	ปี)	และ	Baby	Boomer	
(อาย	ุ55-73	ปี)	ตามล�าดับ	ในขณะที	่Gen	X	(อาย	ุ39-54	ปี)	ใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตต่อ
วันน้อยที่สุด	
	 เมือ่พจิารณากจิกรรมการใช้งานผ่านอนิเทอร์เนต็ประเภทต่างๆ	พบว่าคนไทยมกีารใช้
อินเทอร์เน็ตส�าหรับใช้สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	มากที่สุดถึงร้อยละ	91.2	และมี 
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดูหนัง/ฟังเพลง	 และค้นหาข้อมูลออนไลน์รองลงมา	 เท่ากับร้อยละ	
71.2	และร้อยละ	70.7	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	มีประชาชนใช้บริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์อยู่
ที่ร้อยละ	20.1
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3.1 กฎหมาย
	 รัฐบาลดจิทิลัเป็นแนวคดิทีต่่อยอดจากรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่น้นการส่งเสริมให้ภาครฐั 
พัฒนาบริการออนไลน์เพ่ือสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกต่อประชาชนและเน้นการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน	ส่วนรฐับาลดจิทิลัเน้นแนวคิดในการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะ	(Open	
Government)	ทีไ่ม่ใช่เพยีงข้อมลูประชาสมัพนัธ์แต่หมายรวมถงึฐานข้อมลูทีผู่ต้้องการใช้งาน 
ในทุกภาคส่วนสามารถน�าไปใช้ต่อได้ทันที	 ดังนั้น	 ภาครัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน 
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
	 การขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัให้ส�าเรจ็จ�าเป็นต้องอาศยัปัจจยัหลายประการ	อาท	ิความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อสนับสนุนและบูรณาการข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 
นโยบายที่สามารถสร้างความชัดเจนและน�ามาสู่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	และงบประมาณ
ทีจั่ดสรรไว้อย่างเพียงพอ	ทีล้่วนส่งผลการท�างานและการให้บรกิารภาครฐัผ่านระบบดจิทิลัทัง้ส้ิน 
ดงัทีท่ราบกนัดว่ีาการท�างานของภาครฐัล้วนมกีฎหมายเป็นตวัก�าหนดบทบาท	อ�านาจ	หน้าท่ี
และภารกิจของหน่วยงาน	 ดังนั้น	 หากกฎหมายและระเบียบต่างๆ	 ไม่เอ้ือต่อการ 
ขับเคลื่อนนโยบายหรือการปรับเปลี่ยนการท�างานของรัฐ	ก็จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การเปลี่ยนผ่านหน่วยงานภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลทั้งระบบ
	 รฐับาลได้ให้ความส�าคญักับการมกีฎหมายทีส่่งเสรมิการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและ
เทคโนโลยีดจิทัิลมาประยกุต์ใช้กบัการเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของรฐั	โดยสามารถสรปุ
ภาพรวมการตรากฎหมายและการร่างกฎหมายส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้าน 
รัฐบาลดิจิทัล	ดังนี้
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ภาพที่ 3.5 กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ทีม่า : จากการสรุปและรวบรวมของ สพร.
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	 โดยกฎหมายและร่างกฎหมายข้างต้น	 มีทัง้กฎหมายในเชิงการก�าหนดนโยบายแนวทาง 
การพฒันารัฐบาลดจิทิลั	การส่งเสรมิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทลักบัการด�าเนนิงานภาครฐั 
อย่างเต็มศักยภาพ	 การส่งเสริมความม่ันใจของประชาชน	 และกฎหมายที่ใช้เป็นมาตรการ 
ลงโทษกบัผูก้ระท�าความผดิทางดจิทิลั	ซึง่ในอนาคตประเทศไทยจะมกีารยกระดบัไปสู่การเป็น 
รัฐบาลดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่มากขึ้น	 รวมทั้งมีการ 
เปิดเผยข้อมลูภาครัฐเพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพือ่ให้ทกุภาคส่วนสามารถน�าข้อมูลดงักล่าว 
ไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้	 การ
ปรับปรุงกฎหมายเดิมหรือผลักดันกฎหมายใหม่ๆ	 จึงมีความจ�าเป็นเพื่อไม่ให้กฎหมายเป็น 
อปุสรรคต่อการพัฒนารัฐบาลดจิทิลั	ซึง่สามารถรวบรวมกฎหมาย	มต	ิข้อสัง่การ	และมาตรฐาน 
ตามหมวดหมู่ได้	ดังนี้

กฎหมายที่ส่งเสริมและเกี่ยวข้องต่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
	 ส�าหรบักฎหมายทีเ่กีย่วข้องและส่งเสริมการด�าเนนิงานด้านรฐับาลดจิทิลัของประเทศ
ที่ส�าคัญ	สามารถสรุปสาระส�าคัญได้พอสังเขป	ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
	 ดงัทีท่ราบกนัดว่ีารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสงูสุดในการปกครองประเทศ	ประชาชนไทย 
ทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	และเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งหมดของไทย	โดยข้อบทที่|
เก่ียวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลถูกบรรจุในมาตรา	 258	 ข.	 (1)	 ที่บัญญัติให้มีการน�าเทคโนโลย ี
ทีเ่หมาะสมมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดนิและเพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	
และ	ข.	(2)	ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน	ซึ่ง 
ได้กลายมาเป็นประเด็นส�าคัญในการด�าเนินนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
	 เป็นกฎหมายท่ีมุ่งเน้นให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใส	 และเพื่อให ้
ประชาชนมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 
รวมทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐได้	 ซึ่งในกฎหมาย 
จะยกเว้นข้อมูลบางประเภทท่ีหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเปิดเผยได้	 โดยหากเปิดเผยแล้ว 
จะเกดิความเสยีหายต่อประเทศชาตหิรอืต่อประโยชน์ทีส่�าคญัของเอกชน	เช่น	ข้อมลูส่วนบคุคล	 
ข้อมลูการรกัษาพยาบาล	ข้อมลูทีก่ระทบต่อความมัน่คง	เป็นต้น	โดยปัจจบุนั	ข้อมลูข่าวสาร 
ภาครฐัจงึถกูจดัท�าและเปิดเผยผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์เพิม่ข้ึน	ข้อมลูทีม่กีารเปิดเผยหรอื 
เผยแพร่อาจไม่ได้จ�ากัดแค่ข้อมูลของหน่วยงานเช่นในอดีต	 แต่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลใน 
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ลักษณะชุดข้อมูล	(Data	Set)	ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักพัฒนาสามารถน�าไปต่อยอดในการพัฒนา 
แอปพลิเคชันและนวัตกรรมใหม่ๆ	ได้

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
	 เป็นกฎหมายพืน้ฐานทีส่�าคญัในการส่งเสรมิการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั 
กับทุกภาคส่วนรวมถงึภาครฐั	โดยหลักการทีส่�าคัญของกฎหมาย	คอื	การรองรบัสถานะทาง
กฎหมายของข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ให้เสมอกบัการท�าเป็นหนงัสอืหรอืหลกัฐานเป็นหนงัสอื 
การก�าหนดการรบัรองวธิกีารส่งและรบัข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	การใช้ลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์	
และการรับฟังพยานหลกัฐานทีเ่ป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท�าธรุกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเช่ือถือและมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมโดย 
ปกติ	 ตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่วาง 
นโยบายและก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมและก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจออนไลน์
	 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการออกกฎหมายล�าดับรองที่ก�าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ ์
การท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไว	้ได้แก่

 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท�าธุรกรรมทาง
 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
	 ในมาตรา	35	แห่งพระราชบญัญตัว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์์	พ.ศ.	2544	ก�าหนด 
หลกัการว่าหากหน่วยงานรัฐใดมกีารให้บรกิารการยืน่ค�าขอ	ขออนญุาต	ขอจดทะเบยีน	การ
ช�าระเงนิ	หรอืการด�าเนินการใดๆ	ตามท่ีกฎหมายก�าหนดทางระบบอเิล็กทรอนกิส์	หน่วยงาน 
ดังกล่าวต้องมีการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้	 โดย 
หน่วยงานรฐัทีม่กีารให้บรกิารในลกัษณะดงักล่าว	ต้องมีการด�าเนนิการจดัให้มรีะบบเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์	 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	 รวมทั้งนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยวธิกีารแบบปลอดภยัในการท�าธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส์
 พ.ศ. 2553
	 ในมาตรา	25	แห่งพระราชบญัญัตว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	พ.ศ.	2544	ก�าหนด 
ว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีท�าตามวิธีการตามกฎหมายนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที ่
เชือ่ถอืได้	วตัถปุระสงค์ของกฎหมายฉบบันีจ้งึเป็นการสร้างความตระหนกัให้หน่วยงานมกีาร 
ด�าเนนิธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ด้วยความปลอดภัยและเตรยีมพร้อมรบัมือต่อสถานการณ์ 
ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ	โดยแบ่งวิธีการแบบปลอดภัยไว	้3	ระดับ	คือ	ระดับพื้นฐาน	ระดับ
กลาง	
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และระดับเคร่งครัด	 โดยแต่ละระดับจะมีรายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินงานแบบปลอดภัย 
เข้มงวดต่างกัน

	 •	 ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	เรือ่ง	แนวนโยบายและแนวปฏบิตัิ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ	พ.ศ.	2553
	 •	 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และ 
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ	พ.ศ.	2559
	 •	 ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์	เรือ่ง	รายชือ่หน่วยงานหรอืองค์กร 
หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญของประเทศซ่ึงต้อ
งกระท�าตามวิธีการ	แบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด	พ.ศ.	2559
	 •	 ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	เรือ่ง	แนวนโยบายและแนวปฏบิตัิ 
ใน	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2556
	 •	 ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	เรือ่ง	แนวนโยบายและแนวปฏบิตัิ 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ	พ.ศ.	2553
	 •	 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการจดัท�าหรอืแปลงเอกสารและข้อความให้อยูใ่นรปูของข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์	พ.ศ.	2553
	 •	 ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	เรือ่ง	แนวนโยบายและแนวปฏบิตัิ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ	พ.ศ.	2553
	 โดยประกาศเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งส่งผลต่อการ 
ด�าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลท่ี	 หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนใน 
รูปแบบธุรกรรมออนไลน์	 โดยหน่วยงานของรัฐ	 สามารถประยุกต์แนวทางตามให้ธุรกรรม 
ออนไลน์ของภาครัฐมกีารด�าเนนิงานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนัที	่ ส่งผลสนบัสนนุต่อการ 
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยตรง
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4. พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
 ของทางราชการ พ.ศ. 2558
	 กฎหมายฉบับน้ีได้ก�าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการจัดท�าและเปิดเผยคู่มือประชาชน
ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจากทางราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส	์เพื่อให้ประชาชน 
สามารถเข้าถงึบริการของภาครฐัได้อย่างสะดวกและรวดเรว็	นอกจากนีย้งัก�าหนดให้หน่วยงาน 
จดัท�าคูม่อืส�าหรบัประชาชนทีเ่นือ้หาต้องประกอบด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขในการ 
พิจารณาอนุญาต	 รวมทั้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้	 เพื่อสร้างความชัดเจนและ 
ระยะเวลาในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตต่างๆ

5. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
	 เป็นกฎหมายทีก่�าหนดโครงสร้างองค์กรเพือ่ท�าหน้าทีด้่านนโยบายในการพฒันาประเทศ 
ด้วยเศรษฐกิจดจิทิลั	รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์หรอืทีก่�าลงัมกีารยกระดบัไปสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั 
เป็นกลไกหนึง่ทีจ่ะท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นนโยบายทีมี่การออกมาตามกฎหมายฉบับน้ี	โดยกฎหมาย 
ฉบับนี้	 มีสาระส�าคัญ	 คือ	 การวางกรอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ	 
การแต่งตัง้คณะกรรมการดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
เฉพาะด้านเพ่ือจดัท�านโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัระดบัชาต	ิการจดัตัง้	“กองทนุ 
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม”	 รวมถึงมีการตั้งส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ

6. พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
	 ด้วยปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลจ�านวนมากถูกจัดเก็บและควบคุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	
สาระส�าคัญของกฎหมายฉบับนี	้ คือ	 มีการก�าหนดหลักการพื้นฐานในการให้ความคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล	ผูถ้อืครองข้อมลูต้องดแูลมใิห้มกีารละเมดิสิทธเิจ้าของข้อมลู	 และมกีารแต่งตัง้ 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อควบคมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	 มาตรฐาน 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	และวางกลไกการก�ากับดูแลผู้ถือครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
	 เป็นกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์	 โดยมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 (NCSC)	 ท�าหน้าที่ในการ 
วางระบบ	 มาตรฐาน	 มาตรการในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร	์ (Cybersecurity)	
และก�าหนดกลไกการดแูลความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	รวมถงึมกีารจดัตัง้ส�านกังานขึน้เพือ่
ท�าหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วนต่างๆ
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8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
	 พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นฉบับที	่2	ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับแรกเมื่อป	ี2546	
โดยมีการทบทวนหลักการพื้นฐานในหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม 
เป้าหมาย	 เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากภารกิจของรัฐที่ต้องมีผลสัมฤทธิ์	 มี
ประสทิธภิาพ	 ลดขัน้ตอนการปฏบัิตงิานและปรบัปรงุภาพกจิของหน่วยงานให้ตรงกับความ 
ต้องการของประชาชน	รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�า่เสมอ
	 ทัง้นี	้ในมาตรา	10	ของกฎหมาย	ได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�าแพลตฟอร์มดจิทิลักลางเพือ่ 
ให้ส่วนราชการใช้ในการบรกิารประชาชนและการตดิต่อประสานงานระหว่างกนั	ซ่ึงเป็นแนวทาง 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไว้ด้วย
	 จากกฎหมายเฉพาะทีเ่กีย่วกบัรฐับาลดจิทัิลท้ังหมดจะเหน็ได้ว่ามกีฎหมายทีม่บีทบญัญตั ิ
ในการส่งเสรมิการพฒันารฐับาลดจิทิลัโดยตรง	และกฎหมายเฉพาะทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องโดยตรง	
แต่กเ็ป็นกฎหมายทีม่บีทบาทในการก�าหนดแนวทางและแนวปฏบิตัใินการพฒันารฐับาลดจิทิลั 
ทั้งสิ้น	 โดยในปี	2562	 ได้มีการออกกฎหมายเฉพาะที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนารัฐบาล 
ดิจิทัลถึง	3	ฉบับ	ได้แก่	พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดจิทิลั	พ.ศ.	2562	พระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562	และพระราชบญัญตั ิ
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	พ.ศ.	2562	ท่ีเป็นผลมาจากนโยบายของรฐับาลทีต้่องการ 
ให้รัฐบาลน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการท�างานของภาครัฐได ้
อย่างมัน่คงปลอดภัย	ตลอดจนเพือ่ก�าหนดแนวทางการใช้ข้อมลูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
ซึง่เป็นปัจจัยสนบัสนนุให้การเปลีย่นผ่านภาครฐัสูร่ฐับาลดจิทิลัสามารถพฒันาได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	 แม้ว่าจะมีการออกกฎหมายเฉพาะในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลหลายฉบับข้างต้น	
อย่างไรกต็าม	การพฒันารฐับาลดจิทิลัก็ยงัมปีระเดน็ท้าทายจากกฎหมายของหน่วยงานของ 
รัฐที่มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท�างานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายเฉพาะดังกล่าว	
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ	อาทิ
 •	 กฎหมำยของหน่วยงำนรบัผดิชอบไม่มบีทบญัญตัทิีก่�ำหนดให้สำมำรถให้บรกิำร 
ผ่ำนช่องทำงอเิลก็ทรอนกิส์ได้	โดยหน่วยงานของรฐัทีม่กีารให้บรกิารผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ 
สามารถน�าหลักการตามมาตรา	7	และมาตรา	35	แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง 
อเิลก็ทรอนกิส์	พ.ศ.	 2544	มาใช้กับการให้บรกิารผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้	 โดยหน่วยงาน 
ของรฐัสามารถจดัท�าระบบเอกสารในรปูข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ได้ทัง้หมด	โดยให้ค�านงึถงึความ 
ถูกต้องครบถ้วน	 ความน่าเชื่อถือ	 สภาพความพร้อมใช้งาน	 และความม่ันคงปลอดภัยของ 
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ระบบและข้อมลูของแต่ละหน่วยงาน	ทัง้น้ี	หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการบังคบัใช้กฎหมาย 
ดงักล่าวอาจเกดิปัญหาในการตคีวามว่าจะครอบคลมุไปถึงการด�าเนนิการตามกฎหมายทีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน	 สามารถแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในลักษณะให้สามารถ
ด�าเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน
	 •	 กำรยืนยันตัวบุคคลด้วยวิธีปรำกฏตัวหรือกำรลงลำยมือชื่อต่อหน้ำพนักงำน 
เจำ้หน้ำที่	กรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที	่หรือต้อง
ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลเฉพาะของกฎหมายแต่ละฉบับ
 •	 กำรช�ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์	หน่วยงานที่มีความพร้อม
ทางเทคโนโลยสีามารถรบัช�าระค่าธรรมเนยีมต่างๆ	ทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้	ตามมาตรา	35	แห่ง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์พ.ศ.	2544
	 •	 กำรรับค�ำขอแทนกันระหว่ำงหน่วยงำน	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการได้เสนอแนวคิดผ่านหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต	 
พ.ศ.	 ....	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที	่14	สิงหาคม	2561	โดยมีสาระ 
ส�าคัญเป็นการก�าหนดให้จัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาตขึ้นเป็นส่วนราชการในส�านักนายก 
รฐัมนตรี	และมหีน้าทีป่ระสานงานกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้ข้อมลูของหน่วยงานผู้อนญุาต 
กับศูนย์รับค�าขออนุญาต	เชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา 
และอุปสรรคส�าหรับการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้

3.2 มาตรฐาน
	 นอกจากกฎหมายและแนวนโยบายทีช่ดัเจนในการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัของรฐับาล
แล้ว	 มาตรฐานในการด�าเนินการด้านรัฐบาลดิจิทัลนับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ี 
ส่งเสรมิให้การเป็นรฐับาลดจิทิลัสมบรูณ์และรองรบัต่อปัญหาทเีกดิขึน้จากการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
	 มาตรฐานทีร่องรบัการเปลีย่นรปูแบบการท�างานของรัฐให้เป็นดจิทิลัของประเทศ	ส่วนใหญ่ 
เป็นกฎหมายล�าดบัรองทีจ่�าเป็นต้องออกตามความในพระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการ 
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 พ.ศ.	 2562	 เป็นหลัก	 ตลอดจนกฎหมายล�าดับรองของ 
พระราชบัญญัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจถึงมิติของปัจจัย
ทีส่่งผลต่อการพัฒนารฐับาลดจิทิลั	จงึขอน�าเสนอมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันารฐับาล
ดจิทัิลแยกออกมาจากหวัข้อกฎหมาย	โดยกฎหมายล�าดบัรองทีเ่ป็นมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้องกบั
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	มีดังนี้
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ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
	 เป็นกฎหมายล�าดบัรองภายใต้พระราชบัญญตักิารบรหิารงานและการให้บรกิารภาครฐั 
ผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	 2562	 โดยมีประกาศที่จ�าเป็นต้องออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าว	ได้แก่

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ พ.ศ. 256317

 เป็นกฎหมายล�าดบัรองภายใต้พระราชบัญญตักิารบรหิารงานและการให้บรกิารภาครฐั 
ผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562	เพื่อเป็นการก�ากับดูแลข้อมูลภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันซึ่ง
เป็นการตอบสนองต่อการให้บริการและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	โดยประกาศ
ดังกล่าวมีรายละเอียดครอบคลุมการด�าเนินงานทั้งวงจรชีวิตของข้อมูล	เพื่อให้มีหลักเกณฑ์
ในการเช่ือมโยง	แลกเปลีย่น	และบูรณาการข้อมลูของหน่วยงานของรฐัอย่างเป็นระบบ	โดย
ปัจจุบันได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

2. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
 ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. .... 
	 เพือ่ให้การเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครฐั	(Government	Open	Data)	ทีอ่ยูใ่นรปูแบบดจิทิลั 
มหีลกัเกณฑ์และวธีิการทีเ่ป็นมาตรฐานอย่างเป็นระบบ	ตลอดจนส่งเสรมิให้เกดิการใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลเปิดภาครัฐดังกล่าว

17 “ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ พ.ศ. 2563 (31 มีนาคม 2563)” 
 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 137 ตอนพิเศษ 74 ง. หน้า 47-48



129_THA ILAND D IG I TAL  GOVERNMENT  STATUS  REPORT

 3. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท�ากระบวนการและ
 การด�าเนินงานทางดิจิทัลของภาครัฐ พ.ศ. .... 
	 เพือ่ให้มมีาตรฐาน	หลกัเกณฑ์	และวธีิการในการจดัท�ากระบวนการและการด�าเนนิงาน 
ทางดิจทิลัอย่างเป็นระบบ	ซึง่จะตอบสนองต่อการให้บรกิารและการอ�านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนตามหลักการของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน 
ระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562

4. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
 ข้อมูลดิจิทัล พ.ศ. .... 
	 เพื่อให้การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์กลางเพื่อ
สนับสนุนต่อการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท�างานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง 
เข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย
	 โดยร่างประกาศทั้ง	3	ฉบับ	อยู่ระหว่างการจัดท�า

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
	 นอกจากนี้	สพร.	ยังได้จัดท�ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนต่อการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล	จ�านวน	3	ฉบับ	ดังนี้

1. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
 (Government Website Standard)
	 จัดท�าขึ้นเพื่อให้การพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลและบริการผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และยกระดับความสามารถในการให้บริการของ 
ภาครัฐ	 ตลอดจนเพื่อเป็นพื้นฐานให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ	
(Connected	Government)	อย่างแท้จริง	โดยปัจจุบัน	สพร.	ได้พัฒนามาตรฐานเว็บไซต์
ออกมา	2	เวอร์ชันแล้ว	คือ
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มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
เวอร์ชัน 1.018

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
เวอร์ชัน 2019

	 เกดิขึน้จากแนวคดิทีต่อบสนองต่อเป้าหมายส�าคญัของรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์	ทีท่กุส่วน 
หน่วยงานต้องมีเว็บไซต์เพ่ือให้บริการตามภารกิจและน�าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	 
รวมท้ังเพื่อเพิ่มอันดับของประเทศไทยใน	 E-Government	 Survey	 โดยองค์การ
สหประชาชาต	ิ(UN)	ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอีก
ทางหนึง่	โดยมาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครฐั	เวอร์ชนั	1.0	เผยแพร่เมือ่เดอืนมถินุายน	2555	เนือ้หา
ประกอบไปด้วยเนือ้หาของเวบ็ไซต์	คณุลักษณะของเวบ็ไซต์ทีค่วรม	ีแนวทางการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	และข้อก�าหนดของ	UN	รวม
ทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของนานาชาติ

	 มวีตัถปุระสงค์เพ่ือปรบัปรงุมาตรฐานเว็บไซต์ภาครฐัให้เข้าสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลัอย่าง 
เตม็รูปแบบ	ทีอ่าศยัข้อมลูดจิทิลัในการพฒันาบรกิารของรฐัในรปูแบบใหม่	มาตรฐานเวบ็ไซต์ 
ภาครัฐเวอร์ชันใหม่นี้เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน	2560	โดยมีเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันที่
แล้วและสามารถน�าไปประยกุต์ได้ง่ายเนือ่งจากมเีนือ้หาค่อนข้างละเอยีด	ประกอบด้วย	การ
ตั้งชื่อเว็บไซต์ภาครัฐ	 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับหน่วยงาน	 ข้อมูลเปิดภาครัฐ	 การให้บริการ 
ของหน่วยงาน	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 คุณลักษณะท่ีควรมี	 ความมั่นคงปลอดภัย 
ส�าหรับเว็บไซต์	การประกาศนโยบาย

18 ฝ่ายพัฒนามาตรฐานรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์ส�านกัสถาปตัยกรรมรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส ์ส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์  
 (องค์การมหาชน), มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Version 1.0), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: 2555).
19 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0, พิมพ์ครั้งที่ 1  
 (กรุงเทพฯ: 2560).
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20 เว็บไซต์ govchannel จัดท�าขึ้นเมื่อปี 2558 โดยเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส ์
 ภาครัฐของหนว่ยงานตา่งๆ ไดจ้ากจดุเดยีว เพ่ือการยกระดบัคณุภาพชีวิต และการเข้าถึงบรกิารสาธารณะของ 
 ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการที่จ�าเป็น 
 ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
21 ส่วนมาตรฐาน ฝ่ายนวัตกรรม ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), มาตรฐานการแลกเปลี่ยน 
 ขอ้มูลระหวา่งระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส,์ พิมพ์ครัง้ที ่1 (กรงุเทพฯ: บรษิทั พี.เอม็.มเีดยี พร้ินท ์จ�ากัด, 2558)
22 ส่วนมาตรฐาน ฝ่ายนวัตกรรม ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), มาตรฐานแอปพลิเคชัน 
 ภาครัฐส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ็ม.มีเดีย พริ้นท์ จ�ากัด, 2558)

	 ทัง้นี	้แนวคดิสากลในการยกระดบัการพฒันารฐับาลดจิทิลัมีแนวโน้มไปสู่รปูแบบการรวม
ศูนย์ในลักษณะ	One-Stop	 Service	 ท่ีมีการรวบรวมบริการของภาครัฐทั้งหมดให้อยู่ใน 
เวบ็ไซต์เดยีวในลกัษณะพอร์ทลัแห่งชาต	ิ(National	Portal)	โดยในปัจจบุนั	สรอ.	ได้จดัท�าเวบ็ไซต์ 
ในรูปแบบพอร์ทลัแห่งชาตแิล้ว	(www.govchannel.go.th)20	และมแีผนในการพฒันาให้เป็น 
พอร์ทัลแห่งชาติที่รวบรวมทุกบริการของภาครัฐที่ค�านึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการเป็น 
ส�าคญั

2. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-Correspondence System Interoperability Standard 
 Version 1.0)21 
	 จัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณ
อเิลก็ทรอนกิส์ของหน่วยงานภาครฐัทีม่รีะบบสารสนเทศแตกต่างกนัได้อย่างอตัโนมตั	ิ(Cross	
Platform	Interconnection)	ให้เอกสารสามารถแลกเปลีย่นกนัได้	โดยในขัน้ตอนการจดัท�า 
มาตรฐานได้มีการทบทวนกฎหมาย	ระเบียบ	และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรฐาน
ฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้ันตอนและกระบวนงานสารบรรณตามระเบียบส�านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.	2526	และฉบับที่	2	พ.ศ.	2548	การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส์	การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์

3. มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 (Government Mobile Application Standard Version 1.0)22

	 จดัท�าขึน้ตามแนวทางการพฒันาบริการตามกรอบแนวคดิของรฐับาลทีต้่องการพฒันา 
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบรกิารภาครฐั	(Government	Access	Channel)	โดยการจดัท�า 
มาตรฐานแอปพลิเคชันส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนา	 Mobile	
Application	ของภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และมุ่งเน้นให้มีระบบการให้บริการบน 
โทรศพัท์เคลือ่นที	่(Mobile	Application)	เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารภาครฐัได้อย่างสะดวก
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3.3 โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง
	 โครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันารฐับาลดิจทิลัเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยสนบัสนนุ 
ให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประสบผลส�าเร็จ	 โดย	 International	 Telecommunication	
Union	หรือ	ITU	ได้ให้ความหมายของโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์23	ไว้ว่า	
“เป็นส่ิงที่จ�าเป็นต่อการให้บริการสาธารณะของรัฐและน�าข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลมาใช้	 ซ่ึง 
ประสทิธภิาพของรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ข้ึนอยูก่บัสิง่ดงักล่าว”	ซ่ึงในฝ่ังภาครฐัหรอืผูใ้ห้บรกิาร	
หมายรวมถึง	ระบบ	อุปกรณ์	หรอืสิง่ต่างๆ	ท่ีก่อให้เกดิการส่งบริการไปยงัผูร้บัได้	สพร.	จึงได้ 
รวบรวมสถานะของโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะ 
ของรัฐและการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่ส�าคัญ	ไว้ดังนี้

การให้บริการเครือข่ายเพ่ือเชื่อมต่อการท�างานของภาครัฐ

1. Government Information Network (GIN)
	 เป็นบริการเครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐท่ีเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วย
กัน	 เพื่อสนับสนุนระบบบริการประชาชน	 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ด้วยระบบเครือข่าย	IPv6	ที่มีความมั่นคงปลอดภัย	รวดเร็ว	และประหยัดงบประมาณ	โดย
มีส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	เป็นผู้พัฒนาและด�าเนินงาน
 ผลการด�าเนินงาน
	 ด�าเนินการเชื่อมโยงโครงข่าย	 GIN	 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมจุดติดตั้งทั่ว 
ประเทศ	 จ�านวน	 3,266	 หน่วยงาน/จุดติดตั้ง	 เช่น	 ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน	(องค์การมหาชน)	ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์สระบรุขีองกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	สถาน 
ธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของส�านักงานธนานุเคราะห์	 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธ์ิ 
ทะเลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 และศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง	 (สนามบิน 
สุวรรณภูมิ)	ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	เป็นต้น

2. Government Secure Infrastructure (GSI)
	 บรกิารโครงสร้างพ้ืนฐานดจิทิลัภาครฐัทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยั	เป็นแนวปฏบิตัใินการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัภาครฐัทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัส�าหรบัหน่วยงานของรฐั	โดย

23 E-Government Implication Toolkit Introduction: E-Government Readiness Assessment  
 Framework, ITU, 2009. เข้าถึงได้จาก https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GOV.E 
 _GOV-11-2010-PDF-E.pdf
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จะครอบคลุมถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้ใช้บริการ 
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐมีความมั่นคงปลอดภัย	 มีคุณภาพ	 และมีประสิทธิภาพตาม 
มาตรฐาน	ที่ส่งผลต่อการส่งมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชน
 ผลการด�าเนินงาน
	 •	 จัดท�ามาตรฐานส�าหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย	จ�านวน	2	มาตรฐาน	ได้แก่
	 1.	 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย		 
ข้อก�าหนดทั่วไป	 ประกอบด้วยแนวปฏิบัติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มี
ความ	มั่นคงปลอดภัยส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ครอบคลุมถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ดจิทิลัของภาครัฐและภาคเอกชน	เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัได้ใช้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานดิจทิลั 
ภาครัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดในการส่ง 
มอบบริการที่ดีแก่ประชาชน		
	 2.	 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย	 
ข้อก�าหนดด้านเครือข่าย	 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดและแนวปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ให้บริการ 
เครือข่ายส�าหรับการเชื่อมโยงภายใน	 เพื่อใช้อ้างอิงในการออกแบบ	 พัฒนาและตรวจสอบ 
คณุภาพบรกิารเครอืข่ายทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยั	มคีณุภาพบรกิารเหมาะสม	และมสีมรรถนะ 
ในการท�างานที่ดี	รวมถึงมีความต่อเนื่องของบริการเครือข่ายในระยะยาว
	 •	 ด�าเนนิการน�าร่องทดสอบการให้บรกิารแก่หน่วยงานภาครฐัตามมาตรฐานดงักล่าว 
กับ	10	หน่วยงาน	เช่น	กรมเจ้าท่า	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ส�านัก 
ข่าวกรองแห่งชาต	ิส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	และส�านักงานอัยการสูงสุด
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 ผลการด�าเนินงาน
	 หน่วยงานภาครัฐให้ความไว้วางใจน�าระบบงานส�าคญัมาไว้บน	G-Cloud	จ�านวน	1,312	
ระบบ	หรือคิดเป็น	489	หน่วยงาน	เช่น	ระบบติดตามงานของหน่วยงานในก�ากับรองนายก
รฐัมนตรีของส�านกันายกรฐัมนตร	ีระบบฐานข้อมลูเวบ็ไซต์ของส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต	ิ 
ระบบส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าภาคราชการและภาคเอกชนของบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	เป็นต้น	นอกจากน้ี	ระบบคลาวด์ภาครฐัของส�านกังานยงัเป็นบรกิารทีม่คีวามมัน่คง 
ปลอดภัยสูงและได้รับใบรับรองบริการตามมาตรฐานสากล	 ได้แก่	 มาตรฐาน	 ISO/IEC	
27001:2013	 ระบบการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ	 (Information	 
Security	Management	Systems	 :	 ISMS)	มาตรฐาน	 ISO/IEC	20000-1:2011	ระบบ 
การบริหารจดัการบริการ	(Service	Management	Systems	:	SMS)		มาตรฐาน	ISO	22301: 
2012	 ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	 (Business	 Continuity	Management	
Systems	:	BCMS)	และมาตรฐาน	CSA	STAR	(Cloud	Security	Alliance	-	Security,	
Trust	&	Assurance	Registry)	

3.4 บุคลากร
	 คนนับเป็นทรัพยากรส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมของภาครัฐ	การด�าเนินงานและการ
ให้บริการส่วนใหญ่ของรัฐจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงานและให้บริการ 
สาธารณะต่างๆ	ถงึแม้ปัจจบุนัภาครฐัได้น�าเทคโนโลยีดจิทิลัมาใช้เพือ่ยกระดบัการท�างานและ 
การให้บรกิารภาครฐับางส่วน	แต่กไ็ม่สามารถใช้ทดแทนคนได้ทัง้หมด	เนือ่งจากรปูแบบการ
ท�างานและช่องทางการให้บริการแบบปกติยังมีความจ�าเป็นต่อประชาชนบางกลุ่ม	 แม้ว่า 
วัตถุประสงค์ของรัฐบาลดิจิทัลจะเน้นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้น้อยลงก็ตาม
	 จากข้อมูลในปี	 2561	 พบว่าประเทศไทยมีจ�านวนประชากรที่เป็นก�าลังแรงงาน24 

จ�านวน	 38.38	 ล้านคน	 โดยก�าลังแรงงานเหล่าน้ีเป็นก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนเป็น 
จ�านวน	2.09	 ล้านคน25	คดิเป็นร้อยละ	5.45	ของแรงงานท้ังหมดในประเทศ	ทัง้นี	้ ไม่รวมถงึ
พนักงานรัฐวสิาหกจิและพนกังานของหน่วยงานรฐัในรปูแบบอืน่	จะเหน็ได้ว่าจ�านวนบคุลากร
ภาครฐัมจี�านวนมาก	การจะพฒันาก�าลงัคนของภาครฐัให้มทีกัษะด้านดจิทิลัจงึจ�าเป็นต้องมี
การวางกรอบการพัฒนาก�าลงัคนอย่างเหมาะสม	เนือ่งจากภาครฐัไม่สามารถพฒันาก�าลังคน
ของภาครัฐทัง้หมดไปได้พร้อมกนั	ดงันัน้	การพฒันาบคุลากรให้มทีศันคตแิละทักษะทีเ่หมาะ
สมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อม

24 ภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2561 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
25 จ�านวนก�าลังข้าราชการในฝ่ายพลเรือน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ�า  
 และลูกจ้างชั่วคราว 
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แนวคิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 บคุลากรภาครัฐเป็นทรพัยากรส�าคญัในการด�าเนนิงานของรฐัทีท่�าหน้าทีบ่รหิารงานตาม 
ภารกจิของรฐั	ให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชน	ทัง้การด�าเนนิงานในรปูแบบดจิทิลัและช่อง
ทางปกต	ิดงันัน้	การจะปรบัเปลีย่นการท�างานของภาครฐัให้เป็นรฐับาลดจิทิลัจงึจ�าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรของรัฐที่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประสบผลส�าเร็จ	
ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้จัดท�ากรอบแนวคิดการพัฒนาข้าราชการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย	4.0	ที่ประกอบด้วยหลักการ	5	ประการ	ได้แก่
	 1.	 การพฒันาทีเ่ชือ่มโยงทศิทางและแนวทางการพฒันาประเทศมาสู่การพฒันาระดบั 
บุคคล	และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	โดยการน�า	“จุดเน้น 
การพัฒนาภาครัฐ”	ที่	ก.พ.	ก�าหนดมาจัดท�าเป็น	“คุณลักษณะของข้าราชการส�าหรับการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”	 และกลุ่มของความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และ 
คุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนาส�าหรับข้าราชการกลุ่มต่างๆ
	 2.	 การพฒันาข้าราชการเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิบทบาทการเป็นผู้น�า	(Leadership	
Role)	 และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	 ของข้าราชการ	 4	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้
บริหารส่วนราชการ	 ผู้อ�านวยการส�านัก/กอง	 หัวหน้างาน/โครงการ	 และผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
อื่นๆ
	 3.	 การพฒันาทีมุ่่งเน้นการพฒันาทกัษะการคดิและทักษะท่ีจ�าเป็นสาหรบัการปฏบัิติ
งานในอนาคต	 รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีงามให้แก่บุคคล	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ 
ชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
	 4.	 การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู	้โดยการสนับสนุนให้
เกิด	 การเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย	 การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่จ�ากัดเฉพาะการฝึก
อบรม	การเรยีนรู้เพ่ือให้สามารถปฏิบัตไิด้จรงิ	และการเรยีนรูท้ีม่กีารก�ากบัติดตามเป้าหมายและ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ	(Feedback)	ที่ชัดเจน	ต่อเนื่อง	และเป็นระบบ
	 5.	 การพัฒนาระบบและเคร่ืองมือเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
โดยการสร้างกลไกทีจ่ะพฒันาข้าราชการให้มกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติแบบยัง่ยนื	อาท	ิการสร้าง 
บรรยากาศและชุมชนการเรียนรู้	(Learning	Environment	and	Learning	Community)	
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้	(Incentives)	การน�าผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholders)	และ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการพัฒนา	 รวมถึงการเชื่อมโยงกลไกการพัฒนากับกลไก 
การบรหิารทรพัยากรบคุคลระบบต่างๆ	อาท	ิการวางแผนและการเตรียมก�าลงัคนเพ่ืออนาคต	 
การสรรหา	การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ
	 เพ่ือให้การพัฒนาทกัษะด้านดจิทัิลของบคุลากรภาครฐัมทิีศทางการพฒันาทีต่อบสนอง 
ต่อนโยบายของประเทศทีต้่องการปรบัเปลีย่นรปูแบบการท�างานและการให้บริการของภาครฐั
ด้วยการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้	 ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนจงึได้ก�าหนด 
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดจิิทลัส�าหรบัข้าราชการและบุคลากรภาครฐัท่ีจะน�ามาใช้เป็น 
กรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในระยะ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2561-2565)	 โดยม ี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ภาครฐัมกี�าลงัคนด้านดจิทิลัทีเ่หมาะสมและสนบัสนนุการเป็นรฐับาลดจิทิลั	
รวมทัง้สร้างความพร้อมในการท�างานตามบทบาทและภารกจิของหน่วยงาน	ตลอดจนสามารถ
น�าเทคโนโลยดีจิทัิลมาใช้ในการท�างานและการให้บรกิารได้ตามความคาดหวังของประชาชน
	 กรอบการพฒันาข้าราชการและบคุลากรภาครฐัฯ	 ท่ีจัดท�าขึน้ได้มกีารก�าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาทกัษะก�าลงัคนด้านดจิทิลัไว้	5	กลุ่ม	ได้แก่
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1. ผู้บริหารระดับสูง (Executive)
	 เป็นผู้น�าด้านดิจิทัลภาครัฐ	 ที่สามารถก�าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร	 รวมถึง 
กระตุน้และผลกัดนัให้ข้าราชการและบคุลากรภาครฐั	รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ปรบัเปลีย่น 
รปูแบบการด�าเนนิงานหรือการให้บรกิารขององค์กรให้มคีวามทนัสมยัโดยน�าเทคโนโลยดีจิิทลั 
มาใช้	 เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม	 รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ด้วยกันเอง	 และระหว่างภาครัฐกับประชาชน	 อย่างเป็นระบบ	 และเป็นรัฐบาลที่เปิดให ้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

2. ผู้อ�านวยการกอง (Management)
	 เป็นผูบ้ริหารการเปลีย่นแปลงด้านดจิิทลัระดบัองค์กรหรอืผู้บรหิารระดับกลาง	ทีส่ามารถ 
สือ่สารนโยบายขององค์กรมาสูร่ะดบัปฏบิตั	ิพร้อมทัง้สัง่การ	ก�าหนดแนวทาง	วางแผน	ก�ากบั	
ติดตามดูแลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานหรือการให้บริการขององค์กร	 ให้
มคีวามทนัสมยัและอยูใ่นรปูแบบดจิทิลั	มกีารสร้างสรรค์นวตักรรม	รวมทัง้สนบัสนนุและผลักดนั 
ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง	 และระหว่างภาครัฐกับประชาชน	
อย่างเป็นระบบ	และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

3. ผู้ท�างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
	 เป็นกลุม่ผูใ้ช้ข้อมลูดจิิทลัเพือ่สนับสนนุนโยบาย	ทีส่ามารถคดิ	วิเคราะห์	สงัเคราะห์	และ 
ใช้ข้อมลูรวมทัง้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่สนบัสนนุการตัดสนิใจ	การก�าหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร์	
แผนงาน	มาตรฐาน	แนวทางหรือรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมของหน่วยงาน	ตลอดจน
สามารถสร้างแนวคิดท่ีเหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานและประชาชน	 เช่น	 การ 
ออกแบบการท�างานให้เช่ือมโยงและน�าข้อมูลของภาครัฐมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ	 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท�างานและการให้บริการของ 
หน่วยงาน	เป็นต้น

4. ผู้ท�างานด้านบริการ (Service)
	 คือ	 ผู้อ�านวยความสะดวกด้านการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลของภาครัฐที่สามารถให้
บริการ	ช่วยเหลือ	อ�านวยความสะดวก	และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ขอรับบริการในรูปแบบดิจิทัล	
รวมทั้งสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ	ตลอดจนสามารถให้ข้อมูลการขอรับ
บริการแก่ผู้ที่สนใจ	นอกจากนี	้ผู้ท�างานด้านบริการต้องสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาและออกแบบปรบัปรงุการบรกิารภาครฐัทีม่ปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง	และสามารถ 
ท�างานสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงการบริการข้ามหน่วยงานได้
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5. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist)
	 เป็นผูป้ฏบิตัใินการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการปรบัเปลีย่นรปูแบบการท�างานและการให้ 
บรกิารของหน่วยงาน	ทีส่ามารถบรหิารโครงการด้านเทคโนโลยแีละสามารถเลอืกเทคโนโลยทีี ่
เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาในการท�างานของหน่วยงานได้ในรปูแบบอตัโนมตั	ิ(Automat-
ed	Public	Service)	รวมทัง้ต้องสามารถดแูลและบ�ารงุรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายใน 
หน่วยงานให้มคีวามมัน่คงปลอดภยั	 มีเสถยีรภาพ	และอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนือ่ง	
นอกจากนี	้ผูป้ฏิบตังิานเฉพาะด้านเทคโนโลยดีจิิทัลต้องสามารถพฒันาระบบให้สอดคล้องกับ 
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป	และต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับรกิาร	 รวมทัง้การ 
สร้างการท�างานทีเ่ชือ่มโยงกับหน่วยงานอืน่เพือ่ให้การท�างานและการให้บรกิารของภาครัฐเป็น
ระบบและท�างานโดยใช้ทรพัยากรร่วมกันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

6. ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
	 คอื	ผูป้ฏบัิตงิานทัว่ไปของภาครฐั	ทีจ่�าเป็นต้องรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ี
และมคีวามรูข้ั้นพืน้ฐานทีส่ามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม	 ถกูต้อง	 และ
ปลอดภัย	 รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี 
ดจิทัิล
	 นอกจากการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐทั้ง	 
5	กลุ่มแล้ว	ยงัมกีารก�าหนดทกัษะส�าคญัด้านดจิทิลัของบุคลากรภาครฐัทีค่วรส่งเสรมิและพฒันา 
ใน	5	มติกิารเรยีนรู	้7	กลุ่มทกัษะ	ได้แก่
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	 โดยแนวทางการพฒันาทกัษะด้านดจิทิลัของบคุลากรภาครฐัน้ีจะครอบคลมุทัง้ข้าราชการ 
และบคุลากรภาครัฐทัง้หมด	เพือ่ให้มกีารเชือ่มโยงทศิทางและแนวทางการพฒันารฐับาลดจิทิลั 
มาสู่การพัฒนาระดับบุคล	ซึ่งจะก่อให้เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้อย่าง
เข้าใจและเป็นระบบ

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ
	 การพฒันาคนเพือ่สร้างและพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัของหน่วยงาน	และการสร้าง 
และพฒันาคนให้เท่าทนัและสามารถใช้เทคโนโลยดีจิิทลัในการปฏบิตังิานได้อย่างรอบรู	้เป็น 
ประเดน็หลกัของการพฒันาบคุลากรภาครัฐ	ทีจ่�าเป็นต้องพฒันาบุคลากรทกุกลุม่ให้มคีวามเข้าใจ 
และสามารถท�างานร่วมกันเพื่อสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงาน	 โดยทักษะด้าน 
ดจิทิลันีค้วรใช้เคร่ืองมอืในการพฒันาทกัษะหลายเครือ่งมอืประกอบกันอย่างผสมผสาน	เช่น	
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (Self-Learning)	 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน	 (On	 the	 Job	 
Training)	 การเรียนรู้ด้วยการสอนงานผู้อื่น	 (Coaching	 and	 Development	 Others)	
เป็นต้น	ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลจะมีหลายรูปแบบ	แต่การเรียนรู้ 
ด้วยการฝึกอบรม	 (In-class	 Training)	 ก็ยังเป็นเคร่ืองมือที่จ�าเป็นหากการเรียนรู้นั้นเป็น 
เรื่องใหม่ที่บุคลากรในหน่วยงานเดียวกันอาจไม่สามารถให้ความรู้กันเองได้อย่างเต็มที	่และ
อาจขาดมิติการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรภาครัฐ
	 สพร.	ในฐานะหน่วยงานกลางในการขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลดิจทิลั	ซึง่ในการพฒันา 
รัฐบาลดิจิทัลนั้นจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐให้สอดรับกับแนวทาง 
การท�างานในรูปแบบใหม่ท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีดจิทิลัมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการท�างาน	ดงันัน้	
ภารกิจส�าคญัประการหนึง่คอืการพฒันาทกัษะด้านดจิทิลัให้แก่บุคลากรภาครฐั	 จงึเข้าใจและ 
ตระหนกัถงึข้อจ�ากัดในการเรยีนรูท้กัษะด้านดจิทิลัด้วยตนเองและจากการปฏิบตังิาน	 จงึได้
ออกแบบและพัฒนาทกัษะด้านดจิทัิลให้แก่บคุลากรภาครฐัผ่านสถาบนัพฒันาบคุลากรด้าน
ดจิทิลัภาครฐั	(Thailand	Digital	Government	Academy)	หรอื	TDGA	ทีมุ่ง่เน้นการอบรม 
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในทักษะท่ีส�าคัญต่อการท�างานในรูปแบบดิจิทัล	ที่ผ่านมา	
TDGA	 ได้ด�าเนินการอบรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและองค์กรเอกชน	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาก�าลังคนของภาครัฐ 
อย่างเป็นระบบ	โดย	TDGA	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 •	 จดัท�ามาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐานศนูย์อบรมทักษะดจิทิลัของข้าราชการและ 
บคุลากรภาครัฐ
	 •	 เตรยีมความพร้อมให้แก่บคุลากรภาครฐัให้มีความสามารถในการน�าองค์กรไปสู่การ 
เป็นรัฐบาลดจิิทลั
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	 •	 สนบัสนนุให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมจากสถาบนั	TDGA	จดัท�า	Digital	Transformation	
Program	 โดยให้ออกแบบและจัดท�าเป็นโครงการต้นแบบเพ่ือใช้ในการเปลีย่นผ่านหน่วยงาน 
ภาครฐัทีม่ภีารกจิแตกต่างกนัไปสูก่ารเป็นรฐับาลดจิิทลัร่วมกัน

หลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
	 TDGA	 ได้ออกแบบและจดัท�าหลกัสตูรทีม่มีาตรฐาน	 รวมทัง้จดัอบรมให้แก่หน่วยงาน 
ภาครฐั	โดยในปี	2562	ได้มกีารจดัอบรมทัง้ส้ิน	38	หลักสตูร	โดยมรีายละเอียดดงันี้
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รัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวคิดที่ต่อยอด
จากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้น
การส่งเสริมให้ภาครัฐพัฒนาบริการ 
ออนไลน์เพ่ือสนับสนุนและอ�านวย 
ความสะดวกต่อประชาชน
ส่วนรัฐบาลดิจิทัลเน้นแนวคิด
ในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 
(Open Government)

ทีไ่มใ่ชเ่พียงขอ้มูลประชาสัมพันธแ์ต่หมายรวมถึง
ข้อมูลเปิดภาครัฐที่สาธารณชนทุกภาคส่วน
สามารถน�าไปใช้งานได้ทนัท ีโดยเนน้การมีส่วนรว่ม
ของประชาชน และการน�าเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้
ในการท�างาน26 ดังนัน้ ภาครฐัจงึต้องปรบัเปลีย่น
วิธีการท�างานยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
งานภาครัฐ และการอ�านวยความสะดวกแก่
ประชาชนควบคู่กัน

26 ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด, รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต่างจากรัฐบาลดิจิทัลตรงไหน?, หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
(ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2560).
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	 ข้อมูล	 จึงเป็นส่วนส�ำคัญต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล	 เนื่องจำกข้อมูลเป็นพื้นฐำนของ 
กำรยกระดบักำรท�ำงำนและกำรให้บรกิำรของภำครฐัในรปูแบบดจิิทลัทีส่ำมำรถอ�ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้รับบริกำรให้เข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภำพ	ตลอด
จนสำมำรถตอบสนองต่อกำรท�ำงำนและกำรให้บรกิำรประชำชนของหน่วยงำนของรฐัซึง่เป็น 
แนวทำงกำรพัฒนำสำกลที่นำนำประเทศน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำร 
พัฒนำประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ

4.1	 ความส�าคัญของข้อมูลต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
	 เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลท�ำให้เกิดกำรสร้ำงและเก็บข้อมูลจ�ำนวนมหำศำลและมีควำม 
หลำกหลำย	ประกอบกับควำมกำ้วหน้ำของเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่	ท�ำให้ 
ขอบเขตกำรน�ำข้อมูลมำใช้ในปัจจุบันจึงไม่ถูกใช้เพียงแต่ภำคเอกชนเทำ่นั้น	แต่ภำครัฐเองก็ 
ได้พัฒนำแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐเอง	 เพื่อปรับเปล่ียนรูป 
แบบกำรท�ำงำนให้สำมำรถตอบสนองตอ่สภำพปญัหำทัง้ทำงเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนั
ได้มปีระสทิธภิำพ	โดยกำรพฒันำรฐับำลดจิทิลับนพืน้ฐำนของข้อมลูก่อให้เกดิประโยชน์โดย
รวม	ดังนี้	
 • เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บรกิารของรฐั (Improved Services) กำรน�ำข้อมลูของ
รัฐมำใช้ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรจะช่วยให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถให้
บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว	แม่นย�ำ	และเพิ่มควำมสะดวกสบำยแก่ผู้รับบริกำร	รวมทั้งท�ำให้เกิด
บรกิำรเชงิรกุทีเ่กดิจำกกำรวเิครำะห์และเข้ำถงึข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัได้อย่ำงรวดเรว็	เช่น	กำร
แจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติทำงธรรมชำติ	ที่ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที	เป็นต้น	
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 
(Enhanced Public Administration and Decision-making) ข้อมูลจำกกำรท�ำงำน 
ของภำครฐัทัง้ข้อมลูจำกกระบวนกำรท�ำงำนและข้อมลูกำรให้บรกิำรสำมำรถน�ำมำวเิครำะห์ 
เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนให้มีขั้นตอนลดลง	 ลดกำรใช้กระดำษ	 และ 
สำมำรถส่งต่อข้อมูลระหว่ำงกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	นอกจำกนี้	ข้อมูลดังกลำ่วยังสำมำรถน�ำมำ
วเิครำะห์ควำมสมัพันธ์ของปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง	 เพือ่สนบัสนนุข้อมลูแก่ผูบ้ริหำรระดบัสงูในกำร 
ตัดสินใจหรือออกแบบนโยบำยสำธำรณะที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง
 • ส่งเสริมความโปร่งใส (Increased Transparency)	ข้อมูลเปิดภำครัฐ	(Open	
Government	Data)	ส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูทีส่�ำคญัของภำครฐั	เช่น	กำร
ใช้งบประมำณของรัฐ	 โครงกำรของรัฐ	 นโยบำยและมำตรกำรสำธำรณะต่ำงๆ	 เป็นต้น 
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรตรวจสอบจำกภำคประชำชนและสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรท�ำ 
งำนของภำครัฐ



151_THA ILAND D IG I TAL  GOVERNMENT  STATUS  REPORT

 • สร้างการมีส่วนร่วม (Empowered Participation)	กำรที่ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมลูภำครัฐ	นอกจำกจะส่งเสรมิเร่ืองควำมโปร่งใสในกำรท�ำงำนของภำครฐัแล้ว	ยังสำมำรถ
สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมให้ประชำชนในลกัษณะกำรมีพืน้ทีส่ำธำรณะในกำรแสดงควำมคดิเหน็ทีม่ี
ประโยชน์ต่อกำรท�ำงำนของรัฐ	 เช่น	 กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรปรับปรุงบริกำรภำครัฐ	
กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรก�ำหนดนโยบำย	กำรเสนอแนะมำตรกำรต่อรัฐ	เป็นต้น
	 รัฐบำลในหลำยประเทศได้เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคัญของกำรน�ำข้อมลูมำใช้ในกำรปรบัเปล่ียน
กำรท�ำงำนสูก่ำรเป็นรฐับำลดจิิทลั	จงึได้จดัท�ำแผนยทุธศำสตร์เฉพำะเพือ่พฒันำรฐับำลดจิทิลั
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยได้ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและกำรใช้ข้อมูลภำครัฐเป็นหลักกำร 
ส�ำคญัในกำรยกระดบักำรให้บรกิำรและกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั	เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์
ของกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมแผน	นอกจำกนี้	 ในบำงประเทศ 
ยังมีกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ส�ำหรับกำรพัฒนำข้อมูลภำครัฐโดยเฉพำะ
	 ตวัอย่ำงแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำข้อมูลทีน่่ำสนใจ	คอื	แผน	Public Data Strategy 
2019-2023	ของรัฐบำลไอร์แลนด์	ที่ต้องกำรส่งเสริมให้ภำครัฐสำมำรถน�ำข้อมูลมำใช้ร่วม 
กนัได้	เนือ่งจำกแต่ละหน่วยงำนมกีำรจดัท�ำหรอืบริหำรจัดกำรข้อมลูทีด่แีล้ว	แต่อำจไม่อยูใ่น
รูปแบบที่สำมำรถน�ำมำใช้งำนร่วมกันได้	 ตลอดจนหน่วยงำนยังมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ระหว่ำงกนัภำยใต้ข้อจ�ำกดัทำงด้ำนกฎหมำยของแต่ละหน่วยงำน	ดงันัน้	รฐับำลไอร์แลนด์จงึ
ได้วำงแนวทำงในกำรสร้ำงระบบนเิวศทีด่ใีห้แก่ข้อมลูเพือ่สนบัสนนุให้ภำครฐัสำมำรถก�ำกบั
ดูแล	บริหำรจัดกำร	และน�ำข้อมูลมำใช้อย่ำงปลอดภัย	มีประสิทธิภำพ	และโปร่งใส	เพื่อให้
เกดิประโยชน์แก่ทกุภำคส่วน	โดยแผนดงักล่ำวได้ก�ำหนดกลยทุธ์ทีมุ่่งเน้นให้เกดิกำรพฒันำกำร 
ใช้ข้อมูลภำครัฐอย่ำงเป็นระบบ	 โดยใช้นโยบำย	Digital	 by	Default	 ในกำรขับเคลื่อนให้ 
กระบวนกำรท�ำงำนของภำครัฐสร้ำงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	 และก�ำหนดให้กำรเก็บรักษำ
ข้อมลูของแต่ละหน่วยงำนเป็นไปในทศิทำงเดยีวกัน	ลดควำมซ�ำ้ซ้อน	มมีำตรฐำน	และมกีำร 
บริหำรจัดกำรที่ช่วยส่งเสริมกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรน�ำไปใช้	อีกทั้งยังระบุให้มีกำรสร้ำง
ระบบดิจิทัลที่สนับสนุนเครื่องมือให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำงม ี
ประสิทธิภำพ	เช่น	Unique	Identifier	(UID)	แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูล	แพลตฟอร์ม 
วิเครำะห์ข้อมูล	เป็นต้น	นอกจำกนี	้ยังมีกำรผลักดันให้เกิดกฎหมำย	กฎระเบียบ	มำตรฐำน 
ด้ำนข้อมูลส�ำคญั	เพ่ือให้กระบวนกำรใช้ข้อมลูภำครฐัเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	มคีวำมมัน่คง	และ 
เคำรพต่อควำมเป็นส่วนตัวของเจ้ำของข้อมูล
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 ประเทศไทยเองมีควำมพยำยำมในกำรยกระดบักำรท�ำงำนสูก่ำรเป็นรฐับำลดจิทิลั	 โดย 
กำรน�ำข้อมูลภำครัฐมำใช้เป็นประเด็นยุทธศำสตร์ท่ีส�ำคัญในกำรยกระดับกำรท�ำงำนของ 
ภำครัฐ	และเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำงำนของรฐัเพือ่สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วน	ซึง่เป็น
แนวทำงที่ใกล้เคียงกับกำรด�ำเนินงำนในหลำยประเทศ	จำกเนื้อหำในบทที่ผ่ำนมำจะเห็นได้
ว่ำประเทศไทยได้มกีำรจดัท�ำกฎหมำยเฉพำะด้ำนกำรพฒันำรัฐบำลดิจทิลั	 มียทุธศำสตร์และ 
แผนระดับชำติที่เกี่ยวข้องหลำยฉบับ	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงควำมพยำยำมของรัฐบำลในกำร 
ขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลให้ประสบควำมส�ำเร็จทั้งสิ้น	

4.2	สถานะของข้อมูลภาครัฐไทย
	 เพื่อให้ทรำบถึงสถำนะของข้อมูลภำครัฐไทยและกำรน�ำข้อมูลมำใช้ต้ังแต่กำรได้มำซึ่ง
ข้อมลูภำครัฐ	ตลอดจนกำรน�ำไปใช้จงึได้น�ำกรอบแนวคดิ	“Government	Data	Value	Cycle”	
ของ	 OECD27	 ซึ่งเป็นกระบวนกำรกำรสร้ำงคุณค่ำจำกข้อมูลของภำครัฐมำใช้เป็นหลัก 
กำรวิเครำะห์	 โดยกรอบแนวคิดดังกล่ำวได้ก�ำหนดขั้นตอนของกำรน�ำข้อมูลมำใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดตั้งแต่กำรรวบรวมข้อมูลตลอดจนกำรน�ำมำใช้ไว้	4	ขั้นตอน	ดังนี้	

ทีม่า : OECD

ภาพที่	4.1 Government Data Value CycleFramework,
by OECD

27 สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1ab27217-en/index.html?itemId=/ 
 content/component/1ab27217-en
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สถานะด้านข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย
	 ตำมกรอบแนวคดิ	Government	Data	Value	Cycle	ข้ำงต้น	สำมำรถน�ำมำวเิครำะห์ 
ถึงสถำนะด้ำนข้อมูลภำครัฐได้ดังนี้

การสร้างและรวบรวมข้อมูล	(Collecting	and	Generating)
	 ในยคุปัจจบุนัทีค่วำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยส่ีงเสรมิให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
ขนำดใหญ่	(Big	Data)	ส�ำหรบักำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนหรอืกำรให้บรกิำรของหน่วย 
งำนภำครัฐ	ข้อมูลได้กลำยเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล	จึงได้มีกำรแทนที่
กำรเกบ็ข้อมลูแบบเดิม	 ด้วยนวัตกรรมทำงเทคโนโลยดิีจทิลัในกำรเกบ็และผลติข้อมลูปรมิำณ 
มหำศำล	เช่น	เทคโนโลยี	Internet	of	Things	(IoT)	ระบบวิเครำะห์ข้อควำมจำกสื่อสังคม
ออนไลน	์(Social	Listening)	เป็นต้น	
	 ส�ำหรับประเทศไทย	ผลกำรส�ำรวจสถำนะกำรใช้ประโยชน์จำก	Big	Data	ของหน่วย 
งำนภำครัฐจ�ำนวน	19	กระทรวง	และหน่วยงำนอิสระ	1	หน่วยงำน	รวม	150	หน่วยงำน	ใน
ปี	 2560	พบว่ำ	ม	ี 45	หน่วยงำนทีด่�ำเนนิกำรบรูณำกำรข้อมลูภำยในหน่วยงำน	หรอืบรูณำ 
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นส�ำหรับกำรสร้ำงชุดข้อมูลขนำดใหญ่	 ในขณะที่	 8	 และ	 9	 หน่วยงำน 
มกีำรใช้ระบบ	Social	Listening	และอุปกรณ์	Sensor	แบบ	IoT	ตำมล�ำดบั	แสดงให้เหน็ว่ำ
กำรบรูณำกำรเชือ่มโยงข้อมลูยงัเป็นรำกฐำนหลกัของกำรพฒันำฐำนข้อมลูขนำดใหญ่ภำครัฐ
ของประเทศไทย	แต่ได้มหีน่วยงำนภำครฐับำงแห่งมกีำรน�ำนวตักรรมดจิทิลัมำใช้ในกำรเกบ็
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	 รวดเร็ว	 และมีคุณภำพ	 โดยมีตัวอย่ำงกำรใช้งำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐไทย	ดังนี้

ตัวอย่างโครงการส�าคัญ

Social	Listening	:	ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	(Anti-Fake	News	Center)
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
	 ข้อมูลข่ำวสำรบนสือ่สงัคมออนไลน์สำมำรถสร้ำงผลกระทบต่อชีวติของประชำชนอย่ำงมำก
ในสังคมปัจจบุนั	อกีทัง้ข่ำวปลอม	 (Fake	News)	 อำจน�ำไปสูปั่ญหำอำชญำกรรม	กำรหลอก 
ลวงทรัพย์สิน	 จนถึงสร้ำงควำมตื่นตระหนก	 และภำพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่ประเทศ	 กระทรวง 
ดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมจงึได้ด�ำเนนิกำรจัดตัง้	 ศนูย์ต่อต้ำนข่ำวปลอม	 (Anti-Fake	News	
Center)	 ขึน้ในวนัที	่ 1	 พฤศจกิำยน	 2562	 เพือ่ตดิตำม	 ตรวจสอบ	 ข้อมลูทีเ่ผยแพร่บนส่ือ 
สงัคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เนต็	 พร้อมวเิครำะห์แนวโน้ม	 และบ่งชีข้้อมลูทีเ่ป็นข่ำวปลอม	
ก่อนประสำนหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่ตรวจสอบข้อมูล	และด�ำเนนิกำรตำมอ�ำนำจหน้ำทีต่่อไป
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	 เนื่องจำกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีจ�ำนวนมำกและมำจำกหลำกหลำยแหล่ง	 ท�ำให้กำร 
ตรวจสอบข้อควำมและข้อมูลจ�ำนวนมหำศำลมีควำมยำกล�ำบำก	ศูนย์ฯ	 จึงได้น�ำ	 Social	
Listening	 Tool	 มำช่วยในกำรบ่งชี้ข่ำวปลอม	 และเหตุอำชญำกรรมทำงไซเบอร์	 ร่วมกับ 
ช่องทำง	Line	Official	และช่องทำง	Website	Manual	Social	Listening	ซึง่ตัง้แต่วนัที	่1–14	
พฤศจกิำยน	2562	มกีำรตรวจสอบข้อควำมท้ังสิน้ถึง	280,587	ข้อควำม	มข่ีำวทีต้่องคดักรอง 
ทั้งหมด	 74,272	 ข้อควำม	 และในจ�ำนวนนี้มี	 8,492	 ข้อควำมที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำก 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	โดยแบ่งตำมหัวข้อออกเป็น	เรื่องสุขภำพ	ร้อยละ	59	ภัยพิบัติ	ร้อยละ	
0.9	เศรษฐกิจ	ร้อยละ	17.7	และนโยบำยรัฐบำล	ร้อยละ	22.428

28 เน็ตประชารัฐ, “แถลงข่าว จับกุมหนุ่มแฮก Facebook หลอกโอนเงิน เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์”, 18 พ.ย.  
 2562,  https://netpracharat.com/News/NewsPr/detail.aspx?id=1143

ทีม่า : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24613
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IoT	:	สมาร์ทกริด	(Smart	Grid)	กระทรวงพลังงาน
	 ภำคพลังงำนเป็นอีกหนึ่งเชื้อเพลิงส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ	ในขณะที่อุปสงค์ด้ำน
พลงังำนมแีนวโน้มสงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	กำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนอย่ำงยัง่ยนืทีต่อบสนอง
กำรเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศจงึเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิง่	อีกทัง้	ระบบโครงข่ำย 
ไฟฟำ้ในอนำคตจะมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น	ท�ำให้เกิดควำมจ�ำเป็นในกำรน�ำระบบเทคโนโลยี
มำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้พลังงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและก่อให้เกิด 
ประสิทธิภำพสูงสุด
	 กระทรวงพลังงำน	ได้ด�ำเนินกำรผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบดิจิทัล	(Digital	
Transformation)	 ด้วยโครงกำรสมำร์ทกริด	 (Smart	 Grid)	 หรือ	 ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ
อจัฉรยิะ	ซึง่หมำยถงึ	“ระบบไฟฟ้ำทีส่ำมำรถตอบสนองต่อกำรท�ำงำนได้อย่ำงชำญฉลำดมำก
ขึน้หรอืมคีวำมสำมำรถมำกข้ึน	โดยใช้ทรพัยำกรทีน้่อยลง	มีประสิทธภิำพ	มคีวำมน่ำเชือ่	มีควำม 
ปลอดภยั	 มีควำมยัง่ยนื	 และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม”	 ระบบเป็นกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศทีห่ลำกหลำย	ส่วนหน่ึงคอืกำรใช้ระบบเซ็นเซอร์ผสมผสำนกับเทคโนโลยี	IoT	เพื่อ 
ให้เกิดกำรรับข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงเป็นระบบ	ซึ่งนอกจำกจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำ	ทั้งในภำค 
ครัวเรือน	 อำคำร	 และภำคอุตสำหกรรมสำมำรถรับรู้ปริมำณกำรใช้ไฟของตนเองในแต่ละ 
ช่วงเวลำโดยละเอียดมำกข้ึนแทนกำรทรำบเฉพำะภำพรวมจำกใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำ	 ยังช่วย 
ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ำมีข้อมูลที่สะท้อนถึงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำที่ละเอียดมำกขึ้น	 ลดควำมผิด 
พลำดในกำรเก็บข้อมูล	และสร้ำงให้เกิดกำรป้อนข้อมูลแบบ	Real	 time	ซึ่งจ�ำเป็นต่อกำร 
วิเครำะห์	และออกแบบกำรผลิตไฟฟ้ำให้สอดคล้องกับกำรใช้งำน
	 ในปี	2562	กระทรวงพลังงำนได้มีกำรพัฒนำระบบ	Smart	Grid	ตำมแผนแม่บทกำร
พัฒนำระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริดของประเทศไทย	พ.ศ.	 2558-2579	 และได้มีกำรด�ำเนิน 
โครงกำรน�ำร่องในบำงพื้นที่ของประเทศไทย29 ดังนี้
	 •	 โครงกำรน�ำร่องระบบบริหำรจัดกำรพลังงำนในอำคำรที่ท�ำกำรกำรไฟฟ้ำนคร 
หลวงซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมำร์ทกริด	
	 •	 โครงกำรพฒันำโครงข่ำยไฟฟ้ำอจัฉรยิะ	(Smart	Grid)	ในพืน้ทีเ่มอืงพทัยำ	จงัหวัด 
ชลบุรี	โดย	กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค
	 •	 โครงกำรวิจัยระบบไมโครกริดขุนแปะ
	 •	 กำรสนับสนุนผลักดันให้เกิดระบบสมำร์ทกริดในโครงกำร	Smart	Campus	ของ 
สถำบนักำรศกึษำ	เช่น	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	มหำวทิยำลัยพะเยำ	
เป็นต้น

29 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน, “รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการ 
 ด�าเนินงานสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น ประจ�าปี พ.ศ. 2562”
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การเก็บรักษาข้อมูล	(Storing,	Securing	and	Processing)
	 ด้วยภำรกิจท�ำให้หน่วยงำนภำครัฐต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีพลวัตจ�ำนวนมหำศำล
และมักเป็นข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหวสูง	 เช่น	ข้อมูลส่วนบุคคล	ท�ำให้ในกำรเก็บรักษำข้อมูล
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงประเด็นส�ำคัญอย่ำงน้อยสองประเด็น	 คือ “เก็บรักษาข้อมูลที่ไหน 
(Storage)” และ	“เกบ็รกัษาข้อมลูอย่างไร (Governance)” ซึง่ภำครฐัไทยมแีนวทำงด�ำเนนิ
งำนในแต่ละประเด็น	ดังนี้

ตัวอย่างโครงการส�าคัญ	

ระบบคลาวด์ภาครัฐ
(G-Cloud)
	 กำรเก็บรักษำข้อมูลภำครัฐในรูปแบบเอกสำรกระดำษจ�ำเป็นต้องอำศัยพื้นที่ทำง
กำยภำพ	เช่น	ห้องเกบ็เอกสำร	หรอืโกดงั	ข้อมลูดจิทิลัก็เช่นกนั	ทีต้่องอำศัยทัง้ซอฟต์แวร์	อปุกรณ์ 
ฮำร์ดแวร์	 และโครงสร้ำงพื้นฐำนเครือข่ำย	 (Networking	 Infrastructure)	 ซึ่งกำรจัดซ้ือ/ 
เช่ำอปุกรณ์สำรสนเทศดงักล่ำวมต้ีนทนุทีส่งู	และต้องอำศยัควำมช�ำนำญในกำรเลอืกรปูแบบที่
เหมำะสมที่แตกต่ำงกันไปตำมภำรกิจและลักษณะข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน	
	 เพ่ือรองรับควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนสำรสนเทศทีม่จี�ำนวนสงูขึน้	ภำครฐัไทย 
จึงได้ด�ำเนินโครงกำร	“ระบบคลำวด์ภำครัฐ	(G-Cloud)”	ตั้งแต่ปี	2555	โดยน�ำเทคโนโลย	ี
Cloud	Computing	เข้ำมำช่วยให้หน่วยงำนภำครฐัผูใ้ช้บริกำรเข้ำถงึทรพัยำกรทำงเทคโนโลยี
บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือนที่ได้มำตรฐำนและมีควำมปลอดภัยสูง	 ส�ำหรับน�ำเข้ำ 
ข้อมูลเพื่อเก็บรักษำ	ตลอดจนน�ำเข้ำระบบบริกำรต่ำงๆ	ซึ่งส่งผลให้
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 ในปี	2562	มีหน่วยงำนภำครัฐน�ำระบบคลงัข้อมลู	รวมถึงระบบเว็บไซต์ศนูย์แลกเปลีย่น
ข้อมูลของหน่วยงำน	ใช้บริกำรผำ่นระบบ	G-Cloud	จ�ำนวน	1287	ระบบ	เช่น	ฐำนข้อมูล 
ของกรมกำรท่องเท่ียว	 ฐำนข้อมูลบุคคลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 และฐำนข้อมูล 
เกษตรกรกลำง	(Farmer	One)	เป็นต้น	และมีจ�ำนวนหน่วยงำนทีใ่ช้บรกิำรทัง้สิน้	485	หน่วย
งำน	 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงำนกลำงจ�ำนวน	 281	 แห่ง	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 42.3	 จำก 
จ�ำนวนหน่วยงำนกลำงทัง้หมด	อนัเป็นผลมำจำกนโยบำยภำครัฐทีมุ่่งเน้นให้เกดิกำรบรูณำกำร
ระบบงำนและใช้งำนระบบร่วมกันจำกศูนย์กลำง	 ท�ำให้	 G-Cloud	 มีจ�ำนวนระบบท่ีให ้
บริกำรเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	
	 นอกจำกกำรช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำถึงทรัพยำกรทำงเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ	 มี
ควำมปลอดภัย	 และยืดหยุ่นต่อควำมต้องกำรใช้งำนแล้ว	 ระบบ	 G-Cloud	 ยังช่วยให้เกิด 
ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอยำ่งมหำศำล	ทั้งทำง
ตรงและทำงอ้อม	ถึงกวำ่	939	ล้ำนบำท	ซึ่งสำมำรถค�ำนวณออกมำได้ดังนี้

	 ทั้งนี้	ตำมมติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที	่7	พฤษภำคม	2562	เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	 โดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต	ิ
(สดช.)	จดัท�ำคลำวด์กลำงภำครัฐ	ซ่ึงจะด�ำเนนิกำรภำยใต้ช่ือ	Government Data Center 
and Cloud Service (GDCC)	โดย	สพร.	จะหยดุให้บรกิำร	G-Cloud	ตัง้แต่วนัที	่1	ตลุำคม	
2563	เป็นต้นไป	และโอนยำ้ยระบบทั้งหมดไปยัง	GDCC	แทน

ทีม่า : รายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการด�าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data	Governance	Framework	:	DGF)
	 หน่วยงำนภำครฐัต้องถอืครองข้อมลูภำครฐัจ�ำนวนมำก	อนัอำจน�ำมำซึง่ประเดน็ทีต้่อง 
ค�ำนึงถึงในหลำยด้ำน	ทั้งกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรดูแลกระบวนกำรข้อมูลที่เก่ียวข้อง	
ด้ำนกำรรักษำคุณภำพของข้อมลูให้พร้อมต่อกำรใช้งำนอยูเ่สมอ	ตลอดจนแนวทำงสร้ำงควำม 
เชือ่มัน่ว่ำกำรใช้ข้อมลูมคีวำมมัน่คงปลอดภยัและไม่ละเมดิควำมเป็นส่วนตวัของเจ้ำของข้อมลู	
กรอบกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูทัง้ระบบจงึมคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรใช้ข้อมลูภำครฐัอย่ำง 
มีประสิทธิภำพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 ในปี	 2562	 สพร.	 ได้จัดท�ำและเผยแพร่กรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 (Digital 
Governance	Framework	:	DGF)	ส�ำหรับหน่วยงำนในส่วนรำชกำร	รัฐวิสำหกิจ	องค์กำร 
มหำชน	 และหน่วยงำนของรัฐในรูปแบบอื่น	 ใช้เป็นกรอบในกำรก�ำหนดแนวทำงกำร 
บริหำรจัดกำรข้อมูลดิจิทัลภำยในให้มีควำมโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ส่งผลต่อคุณภำพ	 ควำม
มัน่คง	 และบรูณำกำรข้อมลูได้อย่ำงครบถ้วน	ถกูต้อง	 และข้อมลูเป็นปัจจบุนั	 โดยก�ำหนดให้
หน่วยงำนควรค�ำนึงถึงกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้
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	 ทั้งนี้	 สพร.	 ได้จัดท�ำหลักสูตร	 “กำรประยุกต์ใช้งำนกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำยใน 
หน่วยงำนภำครัฐ”	 เพื่อให้ควำมรู้ในกำรจัดแนวทำงกำรน�ำกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครฐั 
ไปสูก่ำรปฏบิติั	แก่เจ้ำหน้ำทีข่องหน่วยงำนภำครฐั	และหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง	มำอย่ำงต่อเนื่อง 
จ�ำนวน	5	รุ่น	เป็นจ�ำนวน	327	คน	รำยละเอียดดังแสดงใน	ภำพที่	4.2

ภาพที่	4.2 จ�านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ” จ�าแนกตามกระทรวง

ข้อมูลจาก : TDGA



_162 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล ของปร ะ เ ทศ ไทย

การเชื่อมโยงข้อมูล	(Sharing,	Curating	and	Publishing)
	 ผลกำรส�ำรวจสถำนะกำรใช้ประโยชน์จำก	 Big	 Data	 ของหน่วยงำนภำครัฐ	 ด้ำน 
ควำมพร้อมของชุดข้อมูล/ฐำนข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ	 พบว่ำ	 มีฐำนข้อมูลทั้งสิ้น	 937 
ฐำนข้อมูลซึ่งเมื่อจ�ำแนกเป็นชุดข้อมูลแล้วพบว่ำฐำนข้อมูลทั้งหมดประกอบด้วยชุดข้อมูล 
จ�ำนวน	2,973	ชุดข้อมูล	และมีชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ�ำนวน	749	ชุดข้อมูล	ดังนั้น	จึง
มีชุดข้อมูลไม่พร้อมเชื่อมโยงจ�ำนวน	2,224	ชุดข้อมูล	โดยมีรำยละเอียดของแต่ละกระทรวง	
ดังนี้

ทีม่า : https://www.dga.or.th/th/contentlist/913/13760/
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ภาพที่	4.3 สรุปข้อมูลผลการส�ารวจความพร้อมของชุดข้อมูล
/ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
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	 จำกกำรสรุปผลกำรส�ำรวจควำมพร้อมฐำนข้อมูลภำครัฐชี้ให้เห็นวำ่	หน่วยงำนภำครัฐ
ถือครองข้อมูลตำมภำรกิจอยู่เป็นจ�ำนวนมำกและไม่ถูกน�ำมำใช้ประโยชน์ในเชิงบูรณำกำร 
ร่วมกัน	โดยฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรมีมำก
ทีส่ดุ	(117	ฐำนข้อมลู	และ	109	ฐำนข้อมลู)	นอกจำกนีฐ้ำนข้อมลูด้ำนกำรคมนำคมและด้ำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีจ�ำนวนฐำนข้อมูลรองลงมำที่	99	ฐำนข้อมูล	และ	98	
ฐำนข้อมูล	 ตำมล�ำดับ	 หำกรัฐบำลต้องกำรขับเคลื่อนกำรน�ำฐำนข้อมูลภำครัฐมำใช้ 
ประโยชน์จะเกิดผลดีต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ของรัฐซึ่งเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรท�ำงำนของภำครัฐทั้งระบบ
	 ภำครัฐไทยเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำวจึงได้ขับเคลื่อนให้เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูล 
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับเช่ือมโยงระบบและ 
แลกเปลี่ยนระหว่ำงฐำนข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ	โดยมีโครงกำรส�ำคัญ	ดังนี้

ตัวอย่างโครงการส�าคัญ

ฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ
(Population	Information	Linkage	Center)
	 รัฐบำลไทยมนีโยบำยยกระดบักำรท�ำงำนของภำครฐัให้ประชำชนรวมได้รบัควำมสะดวก
สบำยในกำรรับบริกำรสำธำรณะด้วยกำรเช่ือมโยงฐำนเก็บข้อมูลประชำชนเข้ำกับระบบ 
บรกิำรต่ำงๆ	ผ่ำนเครอืข่ำยดิจิทลั	โดยมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที	่15	มนีำคม	2559	เหน็ชอบ 
แนวทำงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ	ซึ่งก�ำหนดให้
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30 ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถเข้าถึงได้จาก  http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/ 
 statGRAPH/stat.php

	 •	 ส�ำนักทะเบียนกลำง	 กรมกำรปกครองเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรเช่ือมโยงฐำน
ข้อมูลประชำชนของส่วนรำชกำร
	 •	 ส่วนรำชกำร	หน่วยงำนของรัฐ	จัดท�ำฐำนข้อมูลประชำชนของตนเองตำมอ�ำนำจ
หน้ำที่	โดยใช้เลขประจ�ำตัวประชำชน	13	หลัก	เป็นดรรชนีในกำรจัดเก็บข้อมูลและมีหน้ำที่
ปรับปรุงฐำนข้อมูลให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	เป็นปัจจุบัน
	 •	 ให้ส่วนรำชกำร	หน่วยงำนของรฐั	ทีม่ฐีำนข้อมลูประชำชนเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ 
กับส�ำนักทะเบียนกลำง	 กรมกำรปกครอง	 และจัดท�ำระบบให้บริกำรตรวจสอบข้อมูล 
(Services)	เพื่อรองรับกำรอ่ำนข้อมูลประชำชน	(Read-only)	จำกระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส�ำนักทะเบียนกลำง	กรมกำรปกครอง
	 •	 ให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่มีหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนปรับปรุงระบบกำร
บริกำรประชำชน	 เพื่อรองรับกำรใช้บัตรประจ�ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์	 (Smart	
Card)	 และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของส�ำนักทะเบียนกลำง 
กรมกำรปกครอง	เพ่ือเรยีกใช้ข้อมลูในกำรให้บรกิำรประชำชนจำกระบบฐำนข้อมลูประชำชน
ของหน่วยงำนต่ำง
	 ปัจจุบนั	มหีน่วยงำนภำครัฐทีเ่ช่ือมโยงฐำนข้อมลูประชำชนผ่ำนระบบ	Linkage	Center	
ทั้งที่เป็นหน่วยงำนระดับกรม	หน่วยงำนท้องถิ่น	หน่วยงำนอิสระ	รัฐวิสำหกิจ	โรงพยำบำล	
จ�ำนวน	272	แห่ง	โดยเช่ือมโยงกบับรกิำรและฐำนข้อมลูทัง้หมด	197	รำยกำร30	เช่น	ข้อมลู 
ทะเบียนผู้เสียภำษ	ี กรมสรรพำกร	ข้อมูลผู้ลงทะเบียนในโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด	 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน	 และข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	 กรมส่งเสริม
กำรเกษตร	เป็นต้น	โดยในปี	2562	มกีำรตรวจสอบข้อมลูของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำค
รฐัจำกฐำนข้อมูลของ	Linkage	Center	ถึง	609,213,754	รำยกำร	มีหน่วยงำนที่ใช้บริกำร
มำกที่สุด	3	อันดับแรกได้แก่
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	 Linkage	Center	ถอืได้ว่ำเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศกลำงของภำครัฐ
ทีส่่งเสริมให้เกดิกำรบรูณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐั	ท�ำให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถ 
เข้ำถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรได้อยำ่งรวดเร็ว	 และปลอดภัย	 อีกทั้ง 
ยังอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน	 และลดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษจำกกำรลดกำรขอ 
ส�ำเนำบัตรประชำชนและส�ำเนำทะเบียนบ้ำนเพื่อประกอบกำรท�ำธุรกรรมที่ช่วยประหยัด 
คำ่ใช้จำ่ยและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน	

ข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Open	Government	Data)
	 นอกเหนือจำกกำรเข้ำถึงข้อมูลจำกกำรเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนอื่นผ่ำน 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศแล้ว	 ข้อมูลเปิดภำครัฐ	 (Open	 Government	 Data)	 ซึ่ง 
หมำยถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลภำครัฐให้สำมำรถเข้ำถึงได้โดยทุกคนอย่ำงเสรีและสะดวกแก่
กำรน�ำไปใช้ต่อ	ยงัเป็นอกีหนึง่กลไกทีท่�ำให้เกดิกำรแลกเปลีย่น	แบ่งปันข้อมลูภำครฐัระหว่ำง
ทัง้หน่วยงำนภำครัฐ	และภำคส่วนอื่น
	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรส่งเสริมข้อมูลเปิดภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรม	 มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อป	ี2556	ได้ก�ำหนดให้มีกำรพัฒนำกำรเว็บไซต์ส�ำหรับเผยแพร่ข้อมูลเปิดภำครัฐ	ภำยใต้
ชือ่	Data.go.th	หรอืศนูย์กลำงข้อมลูเปิดภำครฐั	ซึง่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นช่องทำงหลกัให้ผูใ้ช้บรกิำร
ทั้งภำคประชำชน	ภำคเอกชน	รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ	สำมำรถค้นหำและเขำ้ถึงข้อมูลที่มี
คุณภำพของภำครัฐได้ง่ำย	 อันน�ำมำซึ่งเป้ำหมำยสูงสุดในกำรท�ำให้เกิดควำมโปร่งใส	 กำรมี 
ส่วนร่วมจำกภำคส่วนอื่น	 และกำรน�ำข้อมูลไปใช้ให้เกิดกำรพัฒนำสินค้ำ	 และบริกำร 
จำกนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี	ทั้งในภำครัฐ	และภำคเอกชน	
	 ในปัจจุบัน	 Data.go.th	 ได้รวบรวมข้อมูลเปิดจำกหน่วยงำนภำครัฐ	 ทั้งส่วนรำชกำร	
รัฐวิสำหกิจ	และอื่นๆ	รวม	145	แห่ง	และเผยแพร่	1,853	ชุดข้อมูลทั้งในรูปแบบที่เครื่อง 
สำมำรถอ่ำนได้	(Machine-readable	format)	เช่น	CSV	JSON	และ	XML	และในรปูแบบ
ทีเ่คร่ืองไม่สำมำรถอ่ำนได้	เช่น	DOCX	และ	PDF	โดยสำมำรถแบ่งออกเป็นชุดข้อมูลในหมวด
ต่ำงๆ	ได้	ดังนี้
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	 นอกจำกนี	้Data.go.th	ยงัให้บรกิำรข้อมลูผ่ำนเครอืข่ำยในรปูแบบ	API	(Application	
Programming	 Interface)	 ส�ำหรับให้นักพัฒนำ	 (Developer)	 จำกทุกภำคส่วนสำมำรถ 
เข้ำถงึข้อมลูได้อย่ำงสะดวกรวดเรว็และสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผูใ้ช้บรกิำรแต่ละคน	
อีกด้วย

การน�าข้อมูลมาใช้	(Using	and	Re-using)
 จำกกำรส�ำรวจระดบัควำมพร้อมรฐับำลดจิทิลัของหน่วยงำนภำครฐัไทย	ประจ�ำปี	2562	
พบว่ำ	 จำกหน่วยงำนระดบักรมทีส่�ำรวจทัง้หมด	 301	หน่วยงำน	 ม	ี 70	 หน่วยงำนทีม่กีำร 
น�ำเทคโนโลย	ีAI	กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่	หรือเทคโนโลยีจักรกล	 (Robotics)	มำใช้	
ในขณะที่	27	หน่วยงำนอยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำแผนเพื่อน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในอนำคต	จะเหน็ 
ได้ว่ำ	หน่วยงำนภำครฐัของประเทศไทยยงัมกีำรน�ำข้อมลูไปประยกุต์เข้ำกบัเทคโนโลยดีจิทิลั
ค่อนข้ำงจ�ำกดั	ทัง้นี	้ บำงหน่วยงำนได้น�ำข้อมลูภำครฐัมำใช้เพิม่ประสิทธภิำพกำรท�ำงำนและ 
กำรให้บริกำร	ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
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ตัวอย่างโครงการส�าคัญ

Telehealth	กสทช.	ร่วมกับ	กระทรวงสาธารณสุข
	 กำรเข้ำถงึระบบสำธำรณสขุอย่ำงทัว่ถึงเป็นเงือ่นไขของกำรสร้ำงคณุภำพชวีติท่ีดีให้แก่
ประชำชน	 อย่ำงไรก็ตำม	 ด้วยทรัพยำกรทำงกำรแพทย์ที่มีจ�ำกัดทั้งในด้ำนอุปกรณ์และ 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์	ประเทศไทยมีคำ่เฉลี่ยแพทย์	1	คน	ต่อจ�ำนวนประชำกร	2,065	คน	
ต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ที	่WHO	ก�ำหนดถึง	4.7	เท่ำ	ท�ำให้ผูป่้วยหลำยคนขำดโอกำสในกำรได้รบับรกิำร 
สขุภำพทีเ่พียงพอ	โดยเฉพำะในพืน้ทีช่นบท	รวมถงึในกรณทีีจ่�ำเป็นต้องอำศยัแพทย์เฉพำะทำง
	 ด้วยเลง็เหน็ถงึควำมส�ำคัญดงักล่ำว	กสทช.	และกระทรวงสำธำรณสุข	ได้ลงนำมในบนัทกึ
ข้อตกลงควำมร่วมมอื	เรือ่ง	“กำรก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำและกำรประยกุต์ใช้งำนบรกิำร
ทำงกำรแพทย์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในพื้นที่ชนบท	 (Telehealth)”	 เมื่อวันที	่
20	มีนำคม	2562	โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรน�ำเทคโนโลยีสื่อสำรสนเทศซึ่งเป็นกำรต่อยอด 
จำกโครงกำรเน็ตประชำรัฐ	 มำช่วยให้ประชำชนในท่ีห่ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำร 
แพทย์ได้ผ่ำนระบบ	Telehealth	โดยนอกเหนอืจำกระบบให้ค�ำปรกึษำด้ำนสขุภำพทำงไกล
แล้ว	ยังมีกำรน�ำเทคโนโลยี	AI	มำใช้ช่วยในกำรคัดกรองโรคที่เกี่ยวกับตำ	และโรคเบำหวำน
จำกรปูถ่ำยจอประสำทตำ	 ด้วยกำรเรยีนรูข้้อมลูรปูภำพจอประสำทตำจ�ำนวนมำกด้วยเทคนคิ	
Image	 recognition	ท�ำให้ระบบ	AI	ดังกล่ำวสำมำรถระบุควำมเสี่ยงและควำมเร่งด่วนใน 
กำรเข้ำรับกำรรักษำได้อย่ำงแม่นย�ำ	 ซึ่งช่วยลดภำระแพทย์เฉพำะทำง	 ลดควำมหนำแน่น 
ของโรงพยำบำลและเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้แก่ผู้เข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์
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31 ผู้จัดการออนไลน์, “กสทช. น�าร่อง 8 จังหวัดโครงการ Telehealth”, 20 มี.ค. 2562, https://mgronline. 
 com/cyberbiz/detail/9620000027750

	 ในระยะแรก	โครงกำร	Telehealth	ได้ด�ำเนินกำรในพื้นที่น�ำร่องครอบคลุม	8	จังหวัด	
ได้แก่	เชียงรำย	เพชรบูรณ	์ก�ำแพงเพชร	กำญจนบุรี	กำฬสินธุ์	สุรินทร์	สุรำษฎร์ธำน	ีและ
สงขลำ	ครอบคลุมโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	(รพสต.)	จ�ำนวน	15	แห่ง	คลินิกหมอ
ครอบครัว	(รพสต.ขนำดใหญ่)	จ�ำนวน	4	แห่ง	โรงพยำบำลชมุชน	(รพช.)	จ�ำนวน	5	แห่ง	และ	
โรงพยำบำลประจ�ำจังหวัด	จ�ำนวน	8	แห่ง31
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32 สามารถสืบค้นข้อมูลเปิดเติมได้ที่ https://www.hii.or.th/งานวิจัยและพัฒนา

ระบบติดตามสถานการณ์น�้า
	 ในทำงหนึ่ง	“น�้ำ”	เป็นปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิตของประชำชนในภำคครัวเรือน	
และต่อกำรผลติในภำคเกษตรและอตุสำหกรรม	แต่ในอกีทำงหนึง่	“น�ำ้”	ยงัอำจน�ำมำซึง่ภยั
พิบัติทำงธรรมชำติที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงใหญ่หลวง	 ภำครัฐจึงมีบทบำทส�ำคัญ 
ในกำรบรกิำรจัดกำรน�ำ้ให้สอดคล้องต่อกำรใช้งำนและเฝ้ำระมดัระวงัสถำนกำรณ์น�ำ้เพือ่ป้อง 
กันและตอบสนองต่อภัยพิบัติได้อยำ่งทันท่วงที
	 สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำ	 ในฐำนะหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจในกำรรวบรวมและ 
วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำของประเทศไทย	 ได้ด�ำเนินกำรบูรณำกำรข้อมูลน�้ำ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	และน�ำคลังข้อมูลดังกลำ่วมำใช้พัฒนำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีที่
ช่วยส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำของประเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น32	เช่น
	 1.	 ระบบคำดกำรณ์และเตือนภัยล่วงหน้ำบริเวณอ่ำวไทย	 เป็นกำรผสมผสำนแบบ
จ�ำลองอทุกพลศำสตร์	แบบจ�ำลองคลืน่	และระบบ	Flood	Early	Warning	System	โดย
อำศยักำรน�ำเข้ำข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ข้อมลูเชงิภมูศิำสตร์	ข้อมลูระดบัน�ำ้	ข้อมลูควำมสงูของ
คลืน่	ฯลฯ	เพ่ือน�ำมำประมวลผลในแบบจ�ำลองส�ำหรบัคำดกำรณ์ระดับน�ำ้ล่วงหน้ำ	ซึง่มส่ีวนใน 
กำรคำดกำรณ์และรำยงำนผลไปยังกรมป้องกันภัยและบรรเทำสำธำรณะภัย	 ท�ำให้มีกำร 
อพยพคนออกจำกพื้นที่และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	 น�ำมำซึ่งกำรลดผลกระทบท้ังด้ำน 
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพื้นที่
	 2.	 ระบบติดตำมภัยแล้ง	(Drought	Monitoring	System)	เป็นระบบส�ำหรับติดตำม
สถำนกำรณ์ภัยแล้ง	 โดยอำศัยข้อมูลทำงอุตุนิยมวิทยำประกอบกับข้อมูลประกอบจำก 
รอบด้ำน	เช่น	ข้อมลูภำพถ่ำยดำวเทยีมของ	GISTDA	พืน้ทีช่ลประทำนของ	กรมชลประทำน	
พื้นที่ภัยแลง้ซ�ำ้ซำก	ของกรมพฒันำที่ดนิ	เป็นต้น	เพือ่วเิครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกดิภัยแลง้
ในพื้นที่ต่ำงๆ	 ของประเทศไทย	 ท�ำให้เกิดข้อมูลสนับสนุนในกำรตัดสินใจในระดับนโยบำย 
และจัดสรรทรัพยำกรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนและเกษตรกรในพื้นที่
	 ผลกำรปฏิบตักิำรร่วมฯ	 สำมำรถสนบัสนนุกำรท�ำงำนของหน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	 ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคได้อย่ำงเป็นรูปธรรม	 ท�ำให้กำร 
เตรียมควำมพร้อม	 (Preparedness)	 ก่อนเกิดเหตุกำรณ์เป็นไปอย่ำงเหมำะสม	 และทนั 
เวลำ	หน่วยงำนรบัผดิชอบสำมำรถเข้ำถงึพืน้ท่ีประสบภยัได้ก่อนเกดิเหต	ุ สำมำรถจดัเตรียม 
เครื่องมือและเครื่องจักรส�ำหรับบรรเทำอุทกภัยไปยังพื้นที่เป้ำหมำยล่วงหน้ำ	เพื่อเตรียมรับ
สถำนกำรณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดเหตุได้อย่ำงถูกต้อง
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4.3	 ข้อเสนอแนะ
	 จำกข้อมลูเกีย่วกบัสถำนะปัจจบุนัของกระบวนกำรด้ำนข้อมูลของภำครฐัไทย	สำมำรถ 
สรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำข้อมลูภำครฐัท่ีสอดคล้องกบับรบิทของภำครฐัไทย
ในแต่ละดำ้นได้	ดังนี้

การสร้างและรวบรวมข้อมูล
(Collecting	and	Generating)
	 กำรได้มำซึง่ข้อมลูจ�ำนวนมำกจ�ำเป็นต้องอำศยัเทคโนโลยดีจิทิลัอย่ำงอปุกรณ์เซนเซอร์	
ซึ่งช่วยลดต้นทุนในกำรเก็บข้อมูล	ลดควำมผิดพลำดที่เกิดจำกมนุษย์	(Human	Error)	เพิ่ม 
คณุภำพของข้อมลู	และท�ำให้ข้อมลูมคีวำมเป็นปัจจบุนัสำมำรถดงึมำใช้ได้ตำมควำม	ต้องกำร	
อย่ำงไรก็ตำม	 หน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทยในปัจจุบัน	 ยังมีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ดังกล่ำวเข้ำมำช่วยในกำรเก็บข้อมูลเฉพำะบำงหน่วยงำนเท่ำนั้น	ท�ำให้แหล่งข้อมูลขนำด 
ใหญ่ที่สำมำรถป้อนข้อมูลแบบเป็นปัจจุบันมีค่อนข้ำงจ�ำกัดยำกแก่กำรน�ำไปใช้ในกำร 
วิเครำะห์	 ดังนั้น	 เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรกำรสร้ำงข้อมูลท่ีน�ำไปสู่ข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ	
(Government	Big	Data)	ภำครัฐไทยควรเร่งด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 •	 ด�ำเนินนโยบำย	 Digital-by-default	 ในกำรเก็บข้อมูล	 โดยมุ่งให้ทุกหน่วยงำน 
ภำครัฐมีกำรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัลในทุกกรณีที ่
สำมำรถท�ำได้	
	 •	 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลย	ีIoT	ในอปุกรณ์เซนเซอร์ในหน่วยงำนภำครฐั	ซ่ึงเป็นกำร
พฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีช่่วยในกำรบนัทกึข้อมลูให้เกดิข้อมลูทีม่คีวำมเป็นปัจจบุนั	รวดเรว็	
และมีควำมแม่นย�ำ
	 •	 จดัท�ำ	UX/UI	กลำงส�ำหรบับริกำรภำครัฐ	เนือ่งจำกไม่เพยีงแต่จะช่วยให้ประชำชน
มีควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรภำครัฐผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของหน่วยงำนต่ำงๆ	 ยังท�ำให้ 
ภำครัฐสำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรให้บริกำรในรูปแบบเดียวกันซ่ึงจะช่วยในกำรจัด 
เก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำนอีกด้วย
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การเก็บรักษาข้อมูล
(Storing,	Securing	and	Processing)
	 ในปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีกำรลงทุนและพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับเก็บ 
รกัษำข้อมลูภำครฐัผ่ำนโครงกำรระบบคลำวด์ภำครฐัซึง่ช่วยให้หน่วยงำนภำครฐัสำมำรถเข้ำ
ถึงบริกำรด้ำนข้อมูลที่ได้มำตรฐำนและสรำ้งควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน	 หำกแต่กำรให้บริกำร 
ในปัจจุบนัยงัไม่ครอบคลมุทัว่ถึงทกุหน่วยงำนภำครฐั	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หน่วยงำนส่วนภมูภิำค	
และในด้ำนกำรบริหำรจดักำรข้อมลูนัน้	 ถงึแม้ว่ำ	สพร.	 ได้จดัท�ำกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ 
และจดัอบรมหน่วยงำนภำครฐัไปบำงส่วนเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวยงัถอื
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ยังต้องได้รับกำรผลักดันให้เกิดควำมส�ำเร็จเชิงประจักษ์	 นอกจำกนี้ 
ประเทศไทยยังขำดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในภำพรวมที่จะช่วยให้เกิดควำม 
เช่ือมโยงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในกำรเก็บรักษำข้อมูลร่วมกัน	 ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำร 
เชื่อมโยงข้อมูลและกำรน�ำไปใช้ต่อไป	ดังนั้น	ภำครัฐไทยควรเร่งด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 •	 ผลักดันให้เกิดกำรน�ำ	 DGF	 ไปสู่กำรปฏิบัติในทุกหน่วยงำนภำครัฐ	 เพื่อสร้ำงตัว 
อย่ำงกำรใช้งำนจรงิ	(Use	Case)	และ	Best	Practiceทีจ่�ำเป็นต่อกำรเรยีนรูส้�ำหรบัปรบัปรงุ
ให้กรอบ	DGF	มีประสิทธิภำพ	สอดคล้องกับกำรท�ำงำนจริงยิ่งขึ้น
	 •	 จดัท�ำฐำนทะเบยีนข้อมลูกลำง	(Base	Registries)	โดยก�ำหนดให้ข้อมลูแต่ละรำยกำร
มเีจ้ำของข้อมลูทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบหลกัเพยีงหน่วยงำนเดยีว	 เพือ่สร้ำงแหล่งข้อมลูทีน่่ำเช่ือถือ 
ในกำรเข้ำถงึข้อมลูหรอืชดุข้อมลูแต่ละรำยกำร	
	 •	 จดัท�ำบญัชข้ีอมลูภำครฐั	(Data	Catalogue)	โดยรวบรวมเมทำดำต้ำข้อมลูส�ำคญั
จำกหน่วยงำนภำครัฐมำเข้ำระบบสืบค้นที่ระบุถึงค�ำอธิบำย	ประเภท	รูปแบบ	และชั้นควำม 
ลับของข้อมูลภำครัฐ	 เพื่อให้เกิดกำรจัดระเบียบข้อมูลภำครัฐให้เป็นหมวดหมู่	 สะดวกแก่ 
กำรค้นหำ

การเชื่อมโยงข้อมูล
(Sharing,	Curating	and	Publishing)
	 เช่นเดยีวกับกำรเกบ็รกัษำข้อมลู	ภำครฐัไทยได้มกีำรลงทนุพัฒนำระบบกลำงเพือ่รองรบั
กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	 และมีกำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลส�ำคัญบำงส่วน 
ในกำรให้บริกำรประชำชน	 อย่ำงไรก็ตำม	 ภำครัฐไทยยังขำดแนวทำงกำรจัดเตรียมควำม 
พร้อมข้อมูลภำครัฐที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน	 ส่งผลให้ชุดข้อมูลส่วนมำกยังขำดควำมพร้อม 
ในกำรเชื่อมโยงเพื่อให้หน่วยงำนอื่นดึงไปใช้	 ดังนั้น	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรแลก 
เปลีย่นข้อมลูอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	และมคีวำมมัน่คงปลอดภัย	ภำครฐัควรเร่งด�ำเนนิกำร	ดงันี้
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	 •	 จัดท�ำมำตรฐำนในกำรจัดท�ำข้อมูลส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นไปในรูปแบบ 
เดียวกันที่ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำนภำครัฐ
	 •	 พัฒนำ	Platform	ส�ำหรับกำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำน
ภำครัฐอย่ำงทั่วถึงภำยใต้	API	ที่ได้มำตรฐำน	เพื่อสร้ำงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐที่เป็น
หนึง่เดียว	พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้เกิดกำรแลกเปลีย่นทีส่่งเสรมิให้เกดิกำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำง 
หน่วยงำนภำครัฐที่นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรประชำชน	เช่น	ระบบสำรบรรณ	เป็นต้น
	 •	 พัฒนำระบบยนืยนัตวัตนกลำง	(Identifier)	และให้หน่วยงำนภำครฐัใช้ร่วมกนั	เพือ่ 
ให้กำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้บริกำรท้ังประชำชน	ภำคเอกชน	 และภำครัฐด้วยกัน	 มีควำม 
ปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ	

การน�าข้อมูลมาใช้
(Using	and	Re-using)
	 กำรสรำ้ง	จัดเก็บ	และแลกเปลี่ยนข้อมูลล้วนมีวัตถุประสงค์ในกำรสนับสนุนให้ภำครัฐ
น�ำข้อมูลมำสร้ำงนวัตกรรมบริกำรที่ยกระดับกำรให้บริกำรและกำรท�ำงำนภำครัฐ	 จึงอำจ 
กล่ำวได้ว่ำ	 ประสิทธิภำพกำรน�ำข้อมูลภำครัฐมำใช้เป็นส่ิงสะท้อนประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรก่อนหน้ำ	ส�ำหรบัประเทศไทย	ข้อจ�ำกดัในกำรตระเตรยีมข้อมูล	โดยเฉพำะกำร
เชือ่มโยงข้อมลู	จึงส่งผลให้กำรน�ำข้อมลูมำใช้ของหน่วยงำนภำครฐัส่วนมำก	เป็นผลผลิตจำก
กำรใช้ข้อมลูจำกเฉพำะแหล่งข้อมลูภำยในหน่วยงำนหรอืหน่วยงำนภำยใต้สังกดั	ดังนัน้	เพือ่
สร้ำงโอกำสในกำรใช้ข้อมูลภำยในภำครัฐอย่ำงเต็มศักยภำพ	ควรมีกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 •	 พฒันำ	Data	Analytics	Platform	ส�ำหรบัหน่วยงำนภำครฐั	เพือ่ใช้เป็นช่องทำงใน
กำรให้บริกำรเครื่องมือวิเครำะห์	 (Analytics	 Tool)	 และเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์ม 
แลกเปลีย่นข้อมลูกลำงในกำรดงึข้อมูลภำครฐัจำกแหล่งต่ำงๆ	มำใช้ในกำรวเิครำะห์ตำมควำม
ต้องกำรของหน่วยงำนผู้ใช้บริกำร
	 •	 ส่งเสรมิให้เกดินวตักรรมบรกิำรภำครฐัจำกกำรบรูณำกำรข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำน 
ภำครัฐผ่ำนกลไกทำงนโยบำย	เช่น	ก�ำหนดโครงกำรส�ำคัญ	(Flagship	Project)	เป็นต้น
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ประเทศไทยเห็นความส�าคัญ 
ต่อการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพ่ือยกระดับการท�างานและ 
การให้บริการภาครัฐ	ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาและ
เพ่ิมขีดความสามารถทาง 
การแข่งขันของประเทศ 
สพร.	ในฐานะผู้จัดท�าหวังว่า 
ผู้ที่สนใจทุกท่านจะรู้และเข้าใจ 
ต่อสถานะการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
และร่วมกันส่งเสริม	สนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนผ่านการท�างาน
และการให้บริการของภาครัฐ 
ให้ประสบความส�าเร็จต่อไป
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_4 ร ายงานสถาน ะ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล ของปร ะ เ ทศ ไทย ร ายงาน
สถาน ะ
รั ฐบ าล ดิจิ ทั ล
ของปร ะ เทศ ไทย
-
T H A I L A N D  D I G I TA L
G OV E R N M E N T
STAT U S  R E P O RT

สํ า นั กง าน พัฒนารั ฐบ าลดิ จิ ทั ล  ( องค์ ก า รมหาชน )  ( สพร . )

ชั้ น  1 7  อ าค า รบ างกอก ไทยทาว เ วอร์

108  ถนนร างนํ้ า  แขวงถนนพญา ไท  เ ขตร าช เท วี  กรุ ง เ ทพฯ  10400

โ ท รศัพท์  :  6000  26 12  0  โ ทรส าร  :  6012  26 12  0  ,60 1 1  26 12  0

DG A  T h a i l a n d

DG A  T h a i l a n d

DG A  T h a i l a n d

d g a t h a i l a n d

สํ า นั กง าน พัฒนา รัฐบ าลดิ จิ ทั ล
( อง ค์ก า รมหาชน )  ( สพร . )
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