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วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เพือ่เป็นแนวทางขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลดจิทิลัแกห่น่วยงานภาครฐัในการน า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารจดัการภายในและการบรกิาร
ประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ พรอ้มสรา้งความรว่มมอืจากทุกภาคสว่น

1

เพือ่ต่อยอดการพฒันารฐับาลดจิทิลัใหม้ศีกัยภาพทดัเทยีมนานาประเทศ และผลกัดนัให้
เกดิการยกระดบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลัทีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่น2

5

เพือ่เตรยีมความพรอ้มของประเทศไทยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ให้
สอดคลอ้งกบัความ ทา้ทายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้การเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ใหป้ระเทศไทยสามารถแขง่ขนัในเวทโีลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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ขอบเขตการด าเนินงาน

6

น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการด าเนินงาน

การศึกษาและวิเคราะหข้์อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูพื้นฐานและจดัท ากรอบการศึกษาในการจดัท าแผน  

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Framework) ท่ีแสดงให้เหน็ถึงองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการพฒันารฐับาลดิจิทลัเพ่ือให้บรรลุวิสยัทศัน์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ทัง้ในภาพรวมของ
ประเทศ และด้านท่ีเน้นความส าคญั (Focus Areas) 

สรปุผลการศึกษา จดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในรปูแบบออนไลน์ 

จดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ (Public Hearing) ต่อร่างแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั 

เข้าร่วมประชุม พร้อมจดัท าข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบการประชุมกบัคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

จดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Development Plan) 

จดัท า (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั  



กรอบแนวคิดในการศึกษา ออกแบบ และด าเนินงาน
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ศึกษาข้อมลูพื้นฐาน และแผนท่ีเก่ียวข้อง 

▪ ผลการด าเนินงานแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563– 2565
▪ นโยบาย แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนการด าเนินงานดา้นการพฒันารฐับาลดจิทิลั และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ แผน นโยบาย และแนวทางของการพฒันาของรฐับาลดจิทิลัหรอืรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ (Best practice) ขัน้ต ่า 3 ประเทศ
▪ ระดบัความพรอ้มการพฒันารฐับาลดจิทิลัของหน่วยงานภาครฐั ผ่านตวัชีว้ดัที่เกีย่วขอ้งใน

ระดบัสากล 

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government Framework) 

ประเมินขีดความสามารถ
เชิงดิจิทลัของภาครฐั 
(Capability Assessment)

▪ องคป์ระกอบพืน้ฐาน (Foundation)
▪ การบรกิารกลาง (Common Services)
▪ การบรกิารภาครฐัในดา้นต่างๆ ทีส่ าคญั
▪ กลไกการขบัเคลื่อนสูร่ฐับาลดจิทิลั (Digital Government Driving Mechanism)
▪ ภาครี่วมด าเนินการ (Partners/Owners)
▪ อื่นๆ

แลกเปล่ียนข้อมูล รบัฟังความเหน็ และจดัประชุมกลุ่มย่อย และ Public Hearing ตามความเหมาะสม

(ร่าง) 
แผนพฒันา

รฐับาลดิจิทลั  

บทสรปุ
ผูบ้ริหารและ
สาระส าคญั
ของแผน

แผนภาพระบบนิเวศ
รฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government 
Ecosystem) 

แผนการเตรียม
ความพร้อม 
(Transition 
plan) 

แผนผงัความเช่ือมโยง
ของแผนพฒันารฐับาล
ดิจิทลั  กบันโยบาย
และแผนระดบัชาติ

กรอบแนวคิดรฐับาล
ดิจิทลั (Digital 
Government 
Framework) 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ถึงช่องว่างท่ีมีอยู่ 
(Gap Analysis)

จดัท าข้อเสนอแนะแนว
ทางการผลกัดนัยกระดบั
ขีดความสามารถดิจิทลั

วิเคราะห ์และสรปุ
ความสมัพนัธขี์ด
ความสามารถ

Capability 
Assessment & 
Gap Analysis

ทัง้ในภาพรวมรฐับาลดิจิทลั และ 6 Focus Area การศึกษา สุขภาพและการแพทย ์การเกษตร ความเหลื่อมล า้ ทางสิทธิสวสัดิการประชาชน การมีส่วนรว่ม โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ของประชาชน และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 



นโยบาย แผนงาน และยทุธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของไทย ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ สพร.
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ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

รา่ง แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566-2570)

นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (พ.ศ. 2561-2580)

แผนปฏบิตักิารดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

แผนแมบ่ทการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั พ.ศ. 2561-2564

แผนระดบั
ประเทศ

แผนเฉพาะ
ด้านดิจิทลั

แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่7 ประเดน็โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทิลั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่20 ประเดน็การบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพภาครฐั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่22 ประเดน็กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่23 ประเดน็การวจิยัและพฒันานวตักรรม

แผนแมบ่ทพอรท์ลักลางเพือ่ประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) พ.ศ. 2564 - 2566

แผนแมบ่ทดา้นดจิทิลัของอาเซยีน (ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025)

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิภายใตย้ทุธศาสตรช์าตอินัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควดิ-19 พ.ศ. 2564-2565

แผนงานบรูณาการรฐับาลดจิทิลั 2565

กรอบ (รา่ง) แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันามาตรฐานดจิทิลั ระยะที ่1 (พ.ศ 2566 - 2570)

แผนการปฎริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)



แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

❖ รฐับาลดจิทิลั เปิดเผย เชื่อมโยง และรว่มกนัสรา้งบรกิารทีม่คีุณคา่ใหป้ระชาชน

วิสยัทศัน์

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

1. ลดความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึบรกิารและสวสัดกิารของประชาชน ดว้ย
ขอ้มลูและบรกิารผ่านทางดจิทิลั

1. อนัดบัดชันีรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Government Development Index 
(EGDI)) โดยองคก์ารสหประชาชาต ิดขีึน้ 10 อนัดบั

2. เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทย ดว้ยการบรูณาการกลไกภาครฐัเป็นกลไก
อ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกจิผ่านดจิทิลั

2. อนัดบัความยากงา่ยในการด าเนินธุรกจิ (Ease of doing business 
(EODB))  โดยธนาคารโลกดขีึน้ 10 อนัดบั

3. การท างานของภาครฐัมคีวามโปรง่ใสตรวจสอบได ้ดว้ยการปรบัปรุง
ขอ้มลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั และเปิดเผยแก่ประชาชนทาง
ดจิทิลั

3. อนัดบัดชันีภาพลกัษณ์คอรปัชัน่ (Corruption Perception Index (CPI)) 
โดยองคก์รเพื่อความโปรง่ใสนานาชาต ิดขีึน้ 3 อนัดบั 

4. สรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาบรกิารของภาครฐั และ
ก าหนดนโยบายส าคญัของประเทศ ดว้ยการเสนอความคดิดา้นนโยบาย
หรอืประเดน็การพฒันาประเทศผ่านดจิทิลั

4. อนัดบัดชันีชีว้ดัการมสี่วนรว่มทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(E-Participant Index (EPI)) ดขีึน้ 10 อนัดบั



กลไกขบัเคล่ือนแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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5 กลไกการขบัเคล่ือนท่ีส าคญัสู่ความส าเรจ็

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

1.กลไกเชิงนโยบาย

มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
พัฒนา รัฐบ า ลดิจิทั ล แ ล ะ
อนุกรรมการซึง่เป็นผูผ้ลกัดนั
นโยบายและจดัท าแผนพฒันา
รฐับาลดจิทิลัต่อคณะรฐัมนตร ี
รวมทั ้งก าหนดมาตรฐาน 
หลกัเกณฑต่์างๆ โดยม ีสพร.
เป็นหน่วยงานที่ เชื่ อมโยง
ระหว่ า งผู้ก าหนดและรับ
นโยบาย

2.กลไกการด าเนินงาน
และการพิจารณา

กลัน่กรองงบประมาณ

การด าเนินโครงการมีความ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง อ า ศั ย ก า ร
สนบัสนุนงบประมาณเพื่อช่วย
ขบัเคลื่อนให้โครงการประสบ
ความส าเรจ็ มกีารเพิม่มติขิอง
การกลัน่กรองงบประมาณ
เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ

3.กลไกการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานภาคี

และเอกชน

การมีส่วนร่วมจากภาคีและ
ภาคเอกชนเป็นกลไกที่ช่วย
ผลักดันให้ความส าเร็จของ
รัฐบาลดิจิทัลชัดเจนยิ่ งขึ้น 
อาท ิการมสี่วนร่วมในการคิด 
การก าหนดนโยบาย การ
ว า ง แ ผ น  แ บ่ ง ปั น ข้ อ มู ล 
ตลอดจนการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ เป็นตน้

4. กลไกการปรบัปรงุ
โครงสร้างระบบราชการ
ด้านบคุลากรภาครฐั

กา รป รับ โ ค ร ง ส ร้ า ง ด้ า น
บุคลากรภาครัฐเป็นกลไกที่
ส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาล
ดจิทิลั ทัง้ในดา้นการยกระดบั
บุคลากรภาครฐัให ้ท างาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเช ิง
ดิจิทลั การส่งเสริมให้
ภาคเอกชนหรอืการมบีุคลากร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การยกระดับการท างานของ
ภาครฐั

5.กลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผล
โครงการ เป็นกลไกที่สะท้อน
ว่าแผนงาน/โครงการทีห่น่วย
งานรฐัด าเนินการมี
ผลสมัฤทธิ ์(Efficiency)
ประสทิธผิล (Effectiveness)
หรอื ลม้เหลว (Failed)



แนวโน้มส าคญัด้านรฐับาลดิจิทลั (Megatrends of Digital Government)

ในการประชุม World Economic Forum 2016 มวีาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสอืชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขยีนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลกัดนัคนส าคญัใหเ้กดิ World Economic Forum) อธบิายปรากฏการณ์ของการปฏวิตัคิรัง้นี้  พรอ้มทัง้
ระบุแนวโน้มส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตทีค่าดว่าน่าจะเกดิขึน้ และแพรห่ลายในทุกอุตสาหกรรม  

Gartner ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรฐับาลดิจิทลั ทัง้สิ้น 10
แนวโน้ม โดยใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยทีีท่ าใหภ้าคธุรกจิสามารถพฒันาตอบโจทยข์องธุรกจิดจิทิลัใน
อนาคต ซึง่ครอบคลุมทุกมติกิารใหบ้รกิารโดยภาครฐั

Deloitte ได้ท าการวเิคราะห์รฐับาลในอนาคตGovernment Trends 2021 ถงึความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มส าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของรฐับาล

11

มงีานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะห์แนวโน้มส าคญัดา้นเทคโนโลยแีละรฐับาลดจิทิ ัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องคก์รในระดบัสากล



แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้าน Agile Governance -
Agile Governance: Dynamic Briefing

12

ท่ามกลางการระบาดใหญ่ และความอ่อนแอของระบบภาครฐัในหลายประเทศ Agile governance จะแสดงใหเ้หน็การคาดการณ์ปัญหาก่อนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิ 
และการประยกุตใ์ชง้านเพือ่ใหเ้กดิการตอบสนองต่อปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นการประสานงานสถาบนัภาครฐัและเอกชนทีม่ีประสทิธภิาพและ

เชือ่ถอืได ้ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เช่น ดา้นเทคโนโลย ีสุขภาพ ความยัง่ยนื และการพฒันาเศรษฐกจิ

ทีม่า: Agile Governance: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 9 September 2021)

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญควรเป็นศูนย์กลางในการจดัการกบัวิกฤตอย่าง
เด่นชดั

การจดัการความไม่แน่นอน (Managing Uncertainty)

การเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกเพื่อจัดการกับวิกฤต เช่ น 
COVID-19 ไดด้ยีิง่ขึน้

การท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Making Multilateralism More Effective)

2

แมว้่าการสบืคน้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างด ี
แต่ประชาชนยังจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อให้ได้ซึ่ งข้อมูลที่
ครบถว้นและเป็นจรงิ

เน้นการส่ือสารมากข้ึน
(Governing Communication Chaos)

3

ภาครฐัตอ้งมกีารช่วยเหลอืประชาชนในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี ซึง่อาจเป็นผลจากการขยายอทิธพิล

การจดัการผลกระทบของเทคโนโลยี
(Managing Technology’s Impact)

4

ตระหนกัถงึสทิธมินุษยชนและการเคารพต่อหลกันิตธิรรม

ความส าคญัของค่านิยมในการปกครอง
(The Importance of Values in Governing)

5

การก าหนดมาตรการในการจดัการการแพร่ระบาดสามารถช่วยลด
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (climate change) ได้

การบริหารปกครองส่ิงแวดล้อม
(Governing for the Environment)

6

1

รฐับาลตอ้งหาวธิใีหม่ๆ ในการท างานกบัผูค้นและองคก์รที่หลากหลาย
มากขึน้

ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
(Multi-Stakeholder Collaboration)

7



แนวโน้มเทคโนโลยีในภาครฐั ปี 2564 (Top Technology Trends in Government) 
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ทีม่า: Technology Trends in Government for 2021, Gartner (2021)

ความไว้วางใจ/ความเช่ือมัน่
ในรฐับาล (Trusted)

ความคล่องตวัในการตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ (Agile)

ความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน
(Resilient)

• เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัท่ีสามารถ
ปรบัเปล่ียนได้  (Adaptive Security)

• การให้บริการแบบ Anything as a service
(XaaS)

• การบริการสาธารณะแบบไฮเปอรค์อนเนค 
(Hyperconnected Public Service)

• การระบุตวัตนทางดิจิทลั
(Citizen Digital Identity)

• การเรง่ปรบัปรงุระบบให้มีความทนัสมยั 
(Accelerated Legacy Modernization)

• การวิเคราะหเ์ชิงปฏิบติัการ
(Operationalized Analytics)

• การมีส่วนรว่มของประชาชนหลายช่องทาง 
(Multichannel Citizen Engagement)

• บริการส าหรบัจดัการในรายกรณี
(Case Management as  a service)

• การแบ่งปันข้อมูลทางโปรแกรม
(Data Sharing as a Program)

ภาครฐัต้องมกีารปรบัตวัพฒันาส าหรบัการรกัษาความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ การรบัมอืกบัภยัคุกคาม ตลอดจนให้มกีารจดัการ
ความเสีย่ง เพือ่สรา้งความไวว้างใจและความปลอดภยัทางดจิทิลั

ภาครฐัต้องสรา้งความไวว้างใจและปรบัปรุงกลยุทธ์ในการน าเอา
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการระบุอตัลกัษณ์บุคคล รวมถึงวางแผน
ในการใชง้านในกรณเีร่งด่วน เช่น การฉดีวคัซนีโควดิ-19

การให้ประชาชนมชี่องทางที่หลากหลายและมปีระสทิธภิาพใน
การเขา้ถึงข้อมูลและตรวจสอบประสทิธภิาพในการท างานของ
ภาครฐั รวมถงึร่วมตดัสนิใจในกจิการต่าง ๆ

ภาครฐัมกีารจดัหาบรกิารต่าง ๆ บนคลาวด์แบบครบวงจร ผ่าน
การบริการดิจิทัล เพิ่มความสามารถ ขนาดของบริการ และย่น
ระยะเวลาในการส่งมอบบรกิารดจิทิลัต่าง ๆ

CIO ของภาครฐัควรเร่งปรบัปรุงพฒันาแอปพลเิคชนัหลกัทีส่ าคญัให้
ทันสมยั เพื่อรองรับต่อการใช้งานให้มีความยืดหยุ่นและความ
คล่องตวั ในสถานการณ์ารแพร่ระบาดของโรค การป้องกนัยบัยัง้และ
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้

หน่วยงานภาครัฐใช้การด าเนินการจัดการเป็นรายกรณี โดย
ออกแบบและพฒันาโซลูชนัเฉพาะกรณี เพื่อให้เกดิการตอบสนอง
ต่อความต้องการทางธุรกจิที่เปลีย่นไปและเพิม่ความคล่องตวัของ
หน่วยงาน

ให้บริการผ่านเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย เพื่อพฒันากระบวนการและบริการสาธารณธใน
รปูแบบอตัโนมตัอิย่างทัว่ถงึ และลดการใชแ้รงงานคน

การน าเทคโนโลยทีี่ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มูล เช่น ปัญญาประดษิฐ์ (AI) 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และ
การวเิคราะห์ข ัน้สูง (Advanced Analytics) มาใช้เพื่อพฒันา
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของภาครฐั

ภาครฐัพฒันาบรกิารการแบ่งปันขอ้มลูผ่านโปรแกรมที่สามารถ
ปรบัเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ใน
หลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนบริการและการท างานแบบ
ผสมผสาน



แนวโน้มรฐับาลดิจิทลั 2021
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ทีม่า: Government Trends 2021, Deloitte

เรง่ไปสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั 
(Accelerated digital government)
โควิด-19 น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุครัฐบาล
ดิจิทัลใน 3 มิติหลัก ได้แก่  การปรับขนาด
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การสร้างพนักงาน
ทีเ่ชีย่วชาญดา้นดจิทิลัมากขึน้ และการลงทุนใน
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง พ ล เ มื อ ง  ( citizen 
connectivity)

แนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงานของรฐับาล 9 ประการ เป็นดงัต่อไปน้ี

การส่งมอบบริการท่ีราบรืน่ 
(Seamless service delivery)
หน่วยงานของรฐัให้บรกิารที่เป็นส่วนบุคคล
อย่างราบรื่น และบรกิารเชงิรุกแก่ประชาชน
มากขึน้

สถานท่ีในการท างานอิสระ
(Location liberation)

รฐับาลสามารถปรบัเปลีย่นสถานที่ท างานได ้
รวมถงึมแีนวทางในการจดัสรรพนักงานแบบ
กร ะ จ ายแล ะ ให้บ ริก า รพ ล เมือ ง อ ย่ า ง
มปีระสทิธภิาพสงูสุด

การส่งผา่นข้อมูล
(Fluid data dynamics)
หน่วยงานภาครฐัก าลงัพฒันาแนวทางใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลที่ถือครอง รวมถึง
การแบ่งปันขอ้มลูนัน้อย่างเหมาะสม

รฐับาลในฐานะ cognitive system
(Government as a cognitive system)
การใช้ข้อมูลย้อนหลงั ข้อมูลแบบเรียลไทม ์
และการมองการณ์ไกลเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย
และการตดัสนิใจ

Agile government

ภาครฐัมกีารการปรบัตวัและมคีวามยดืหยุ่น
มากขึ้น  ซึ่ งรวมถึงการก าหนดนโยบาย 
กฎระเบยีบ การจดัซื้อจดัจา้งและบุคลากร

บทบาทของรฐับาลในโลกไซเบอรท่ี์กว้างขึ้น 
(Government’s broader role in cyber)
มีแนวทางแบบองค์ รวมเพื่ อการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เชื่อถือได้นัน้
ต้องการการท าลายระบบภายใน สร้าง
ความสมัพนัธภ์ายนอกใหม ่และท าใหแ้น่ใจว่า
บุคลากรมคีวามสามารถดา้นไซเบอร์

รฐับาลท่ีเน้นความเท่าเทียม (Inclusive
and equity-centered government)
การผนวกร วมคว ามหลากหลายแล ะ
ความเท่าเทียมในภาครฐัผ่านการออกแบบ
ที่ เ น้นความยุติธรรม การ เข้าถึงสินค้ า
สาธารณะอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึง
ขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทยีม รวมถงึมกีารร่วมมอื
และมสี่วนร่วมของพลเมอืง

การรกัษาความไว้วางใจของประชาชน
ต่อรฐับาล (Sustaining public trust in 
government)
รฐับาลท างานเพื่อสร้างความไว้วางใจจาก
ประชาชน โดยจัดการกับข้อมูลบิดเบือน 
สร้างความโปร่งใสในการท างาน และสร้าง
ความไว้วางใจในระบบดิจิทัล บริการ และ
การรเิริม่ดา้นขอ้มลูของรฐับาล
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ศึกษาการออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลัตามแนวทางของ OECD Digital Government 
Policy Framework (DGPF)

16

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก OECD (2020), "The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government", OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en.

Input
DG Pillars base on 6 

Dimensions of OECD DGPF
Output

• Strategic Direction

• Internal Analysis – วิเคราะห์
ข้อมลูพืน้ฐาน

• วิเคราะหส์ถานการณ์การ
ด าเนินงานในปัจจบุนั

• วิเคราะหค์วามเช่ือมโยงด้าน
ดิจิทลัของหน่วยงานรฐัในปัจจบุนั

• ศึกษา Best Practice 



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั: Maturity Model

17

STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

European 
Commission

E-government
Open 
Government

Data-Centric 
Government

Fully Transformed 
Government

Smart 
Government

Gartner Initial Developing Defined Managed Optimized -

United Nation Emerging Enhanced Transactional Connected - -

Deloitte Information
Publishing

Official Two-way 
Transactions

Multi-purpose 
Portals

Portal 
Personalization

Clustering of 
Common 
Services

Full Integration 
and Enterprise 
Transformation

World Bank Publish Interact Transact - - -

Accenture Online Presence Basic Capability
Service 
Availability

Mature Delivery
Service 
Transformation

-

United Nation STAGE VI

ทีม่า: Gartner (2018), United Nations (2015) และ Lee (2010).



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั: Maturity Model ของ Gartner

18

ทีม่า: Mark Williams, Clémentine Valayer (2018). Digital Government Benchmark, Study on Digital Government Transformation, European Commission,

1. e-government: The focus is on having services online for user 
convenience and cost savings.
2. Open government: Open government often takes the form of 
public programs intended to promote transparency, citizen 
engagement and the data economy. E-government and open 
government programs often coexist, with different leadership and 
priorities. 
3. Data-centric government: On this level, the focus shifts from 
collecting citizens’ or user needs to proactively explore new 
possibilities inherent in strategically collecting and leveraging data.
4. Fully transformed government: On this level, the organization, 
agency or department has fully committed to a data-centric approach 
to improving government, and to innovation in government.
5. Smart government: On this level, the process of data-centric 
digital innovation is embedded across the entire government. The 
innovation process is predictable and repeatable, even in the face of 
disruptions or sudden events that require rapid responses.
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การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน



กรอบการวิเคราะหขี์ดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยทัง้ 6 Focus Area ภายใต้แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั
ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
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ปัญหา อปุสรรค และความท้าทายในการพฒันารฐับาลดิจิทลัไทย

สถานะปัจจบุนัของการพฒันาและการให้บริการดิจิทลัของรฐับาลไทย 

วิธิปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุ (Best Practice) จากต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั (Maturity Model) ส าหรบัไทย

ขีดความสามารถและความพร้อมเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยในปัจจบุนั 

ช่องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยเพ่ือไปสู่
ระดบัการพฒันารฐับาลดิจิทลัท่ีเหมาะสม (Capability Gap Model)

ความเป็นไปได้และผลกระทบของการพฒันารฐับาลดิจิทลัของไทย

แผนการด าเนินการพฒันาไปสู่รฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ แนวทางการแก้ไขบริการภาครฐั และเป้าหมายดชันีตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัทัง้ 6 ด้าน
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Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



เป้าหมายและความท้าทายด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชนใน
ปัจจบุนั และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

ด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน
1. การสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย สาธารณะทุกระดบั (การปฏริปูดา้นการเมอืง)
2. การสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารราชการในระดบัพืน้ที ่โดยการมสีว่นร่วมของ ประชาชน (ดา้นบรหิารราชการแผ่นดนิ)

ด้านความโปรง่ใสและตรวจสอบได้ของประชาชน
1. การใหป้ระชาชนสามารถตดิตามความคบืหน้า ขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุตธิรรม (ดา้นกระบวนการยุตธิรรม)
2. การขจดัอุปสรรคในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั และการเบกิจ่ายเงนิเพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ คุม้ค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจรติ (ดา้น
การบรหิารราชการแผ่นดนิ)
3. การพฒันาระบบคลงัขอ้มลูขา่วสารเพื่อการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกและการจดัการ Fake News (ดา้นการสือ่สารมวลชนฯ)

เทคโนโลยีเร่งการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

การตรวจสอบและ
แก้ไขข่าวเทจ็

ช่องทางส่ือสารในการ
ให้ข้อมลูท่ีโปร่งใส

ประชาชนควบคมุ
ข้อมลูส่วนบคุคล

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

o 11.3 ยกระดบัการพฒันาเมอืงและขดี
ความสามารถในการมสีว่นร่วมใหค้รอบคลุม
และยัง่ยนืเพื่อการวางแผนและการบรหิาร
จดัการการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยอ์ย่างมสีว่น
ร่วม บรูณาการและยัง่ยนืในทุกประเทศ 
ภายในปี 2573

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

•การเปิดช่องทางใหห้น่วยงาน
ของรฐัเปิดรบัฟังความคดิเหน็ 
ประชาชนไดม้สี่วนรว่มในการ
แสดงความคดิเหน็ และมี
ศูนยก์ลางทางขอ้มลู

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ 
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน
▪การตอบสนองความตอ้งการของภาค
ประชาชน

SDGs’ Goal 11

การเปล่ียนแปลงของรฐับาล

การให้บริการดิจิทลั
ของรฐัท่ีปลอดภยั



Pain Points ของการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน
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การมีส่วนร่วม

การเปิดเผย
ช้อมลู

การร้องเรียน
และร้องทุกข์

E-Participation
Pain

Points

• ไมท่ราบว่ามชี่องทางใดในการรอ้งเรยีน
บา้ง

• ไมม่ัน่ใจว่าเรือ่งทีร่อ้งเรยีนไปถงึผูม้ ี
อ านาจตดัสนิใจหรอืไม่

• ไมท่ราบว่าเมือ่รอ้งเรยีนไปแลว้ได้รบัการ
ด าเนินการต่ออยา่งไร 

• ไมม่กีารแจง้ความคบืหน้าหลงัรอ้งเรยีน
• ไมท่ราบว่าจะตดิตามเรือ่งไดท้ีใ่คร
• ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารไดย้าก เช่น ไม่มผีูร้บั

สาย โอนหลายสาย คู่สายเตม็
• เมือ่รอ้งเรยีนไปแลว้ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขให้
• ไมส่ามารถตดิต่อนอกเวลาราชการ
• ระบบออนไลน์ล่ม
• ช่องทางการขอความช่วยเหลอืจาก

ภาครฐัควรท าใหง้า่ยมากขึน้

• ไมท่ราบว่าจะเสนอความคดิเหน็หรอืไอเดยีได้ที่
ไหน 

• ไมม่สี่วนรว่มในการออกแบบนโยบายของรฐั
• ไมม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจดา้นมาตรการ หรอื

นโยบายของรฐั
• ไมส่ามารถตดิตามและตรวจสอบการปฏบิตังิาน

ของรฐัโดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีแต่ละกลุ่ม
• รูส้กึว่าเสยีงสะทอ้นประชาชนไมไ่ดร้บัการใส่ใจ
• ประชาชนบางส่วนยงัไมส่ามารถใชอ้นิเตอรเ์น็ต

• ขาดแนวทางในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู

• ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูภาครฐับางอย่างที่ไมไ่ด้
รบัการเปิดเผย หรอืไมท่ราบขัน้ตอนในการเขา้ถงึ
ขอ้มลู

• ขอ้มลูมกัอยูใ่นรปูแบบทีน่ ามาประมวลผลและต่อ
ยอดไดย้าก

• ขาดความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัประเภท
ของขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดห้รอืไมไ่ด้

• การเปิดเผยขอ้มลูเป็นแบบตอ้งรอ้งขอ ไมใ่ช่การ
เปิดเผยขอ้มลูเป็นปกตใินทนัทแีบบไมต่้องรอ้งขอ



จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคด้าน การมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของ
ประชาชน
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• การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะตดิปัญหากฎระเบยีบระหว่างหน่วยงาน การขาดงบประมาณ 
การเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั และวฒันธรรมองคก์ร

• การขาดเครอืขา่ยบอรด์แบรนดใ์นภาคชนบทและทอ้งทีห่่างไกล

• แนวโน้มการมขีา่วปลอมเพิม่มากขึน้ 

• แนวโน้มความเชื่อมัน่ในรฐับาลลดลงในหลายประเทศ และประชาชน
เหน็ว่ารปูแบบการบรหิารรฐัในปัจจบุนัไม่เพยีงพอต่อการแก้ปัญหา จงึ
เกดิช่องว่างทางการเมอืงซึง่นกัประชานิยมอาจเขา้มาแสวงประโยชน์

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities
•หน่วยงานภาครฐัมนีโยบายและโครงการทีจ่ะน าเทคโนโลยนีวตักรรมมา
ประยกุตใ์ช ้เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการมสี่วนรว่มของประชาชนอย่างแทจ้รงิ 

• การเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลูดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง และบรูณาการ
ท างานระหว่างกรมบญัชกีลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจรติ

• การพฒันาช่องทางทีใ่หห้น่วยงานของรฐัเปิดรบัฟังความคดิเห็นใน
ระบบส าหรบัเปิดรบัฟังและแสดงความคดิเหน็ดา้นกฎหมาย

• การน าเทคโนโลยสีมยัใหม ่อาท ิBig Data และระบบ AI เขา้มาช่วย
ส าหรบัการก ากบั เฝ้าระวงั Fake News เพิม่มากขึน้

• ไทยไดค้ะแนน Corruption Perception Index 36 คะแนนจาก 100 
และอยูใ่นอนัดบัที ่104 จาก 180 ประเทศ และมแีนวโน้มทีแ่ยล่ง

• โครงสรา้งระบบราชการ กฎระเบยีบ และวฒันธรรมองคก์ร ส่งผล
กระทบต่อการพฒันาดจิทิลัดา้นการมสี่วนรว่ม โปรง่ใส และการ
ตรวจสอบไดข้องประชาชน เช่น กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง และ
กระบวนการดา้นงบประมาณ เป็นตน้

• ราชการโดยเฉพาะส่วนภมูภิาคยงัไมบู่รณาการการท างานรว่มกบั
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในกรณเีหตุฉุกเฉินทีต่อ้งเรง่รดัแก้ไขปัญหา 

• ไทยถูกจดัอนัดบัเสรภีาพสื่อที่ 137 จากทัง้หมด 180 ประเทศ

•ประเทศไทยม ีE-Participation Index อยูท่ี ่0.76 ซึง่มากกว่าค่าเฉลีย่
โลกที ่0.57 และค่าเฉลีย่อาเซยีนที ่0.63 และมแีนวโน้มดขีึน้เมือ่เทยีบ
กบัทีผ่่านมา

•หน่วยงานภาครฐัมกีารพฒันาบรกิารดจิทิลัภาครฐั ดา้นการมสี่วนรว่ม 
โปรง่ใส และ ตรวจสอบไดข้องประชาชนต่างๆ เช่น การการรอ้งเรยีน
และรอ้งทุกข ์และปรกึษาปัญหาและรบัฟังความคดิเหน็ดา้นกฎหมาย 

•ประชาชนรอ้ยละ 75 ใชอ้นิเตอรเ์น็ตและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 

• รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน ในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดบั



26

แผนพฒันาดิจิทลัของประเทศไทย ด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชนพ.ศ. 2563 – 2565

แผนพฒันาดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน

เป้าหมาย

▪ ลดปัญหา อุปสรรคในการมสีว่นร่วมของทุกภาคส่วน
ต่อการขบัเคลื่อนรฐับาลดจิทิลั

▪ ประชาชนมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเชงินโยบายและ
ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาประเทศผ่านระบบดจิทิลั

ยทุธศาสตรท่ี์
4

พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ร่วมขบัเคล่ือนรฐับาลดิจิทลั

มาตรการ 1 จดัใหม้รีะบบบรกิารดจิทิลั เปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้แสดง
ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ

มาตรการ 2 เปิดเผยข้อมูลหรอืข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรฐัในรปูแบบ
และช่องทางดจิทิลั เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก มีส่วนรว่มและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของรฐั

มาตรการ 3 จดัใหม้เีวทหีรอืชอ่งทางดจิทิลัเพือ่รบัฟังความคิดเหน็ในการ
ก าหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการการขบัเคลื่อน
รฐับาลดิจิทลักบัทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ประกอบไปด้วย 3 มาตรการ

เป้าหมาย

▪ ภาครฐัมกีลไก การเปิดเผย แลกเปลีย่นและบรกิารขอ้มลู
ดจิทิลั (Digitization) ตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั

▪ เกดิการเชื่อมโยงระบบบรหิารจดัการงบประมาณการ
จดัซือ้จดัจา้งภาครฐัทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึและ
ตรวจสอบได้

▪ เกดิศนูยก์ลางขอ้มลูภาครฐัส าหรบัเปิดเผยขอ้มลูของ
หน่วยงานรฐัในนรปูแบบและช่องทางดจิทิลั

มาตรการ 1 จดัใหม้รีะบบดจิทิลัสนบัสนุนการเปิดเผยแลกเปล่ียน เช่ือมโยงข้อมลู
ภาครฐัอย่างบูรณาการ

มาตรการ 2 การพฒันามาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการเก่ียวกบัระบบดิจิทลั
ในการเช่ืองโยงการเปิดเผยและแลกเปล่ียนข้อมูลให้เกิดธรรมาภิบาล

มาตรการ 3 พฒันากลไก การเปิดเผยข้อมูลการจดัซ้ือจ้างภาครฐัให้โปรง่ใสมี
มาตรการป้องกนัการทุจริตทุกขัน้ตอน

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ประกอบไปด้วย 3 มาตรการ

ยทุธศาสตรท่ี์
3

ผลกัดนัให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั
ในทุกกระบวนการท างานของรฐั

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)



ภาษไีปไหน?
ระบบขอ้มลูการใชจ้่ายภาครฐั

Thailand Government Spending

คณะกรรมการต่อตา้นการทุจรติแห่งชาติ
ส านกันายกรฐัมนตรี
กระทรวงการคลงั
กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
ส านกังบประมาณ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติในภาครฐั
กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั
กรมประชาสมัพนัธ์
กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่
ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 
(สพร.)

ยทุธศาสตรท่ี์ 3: ผลกัดนัให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมลูภาครฐัในทกุกระบวนการท างานของรฐั
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ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
(องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการศูนยก์ลางขอ้มลู เปิดภาครฐัและส่งเสรมิการ
เปิดเผย และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู

open government data of Thailandมาตรการ 1
จดัใหม้รีะบบดจิทิลัสนบัสนุนการเปิดเผย
แลกเปล่ียน เช่ือมโยงข้อมลูภาครฐัอย่าง

บรูณาการ ERP กลางภาครฐั

มาตรการ 3 
พฒันากลไก การเปิดเผยข้อมลูการจดัซ้ือจ้าง
ภาครฐัให้โปร่งใสมีมาตรการป้องกนัการ

ทุจริตทุกขัน้ตอน

มาตรการ Flagship Project หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
(องคก์ารมหาชน) (สพร.)

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)



ยทุธศาสตรท่ี์ 4: พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน ร่วมขบัเคล่ือนรฐับาลดิจิทลั
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มาตรการ 2
เปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะของ
หน่วยงานรฐัในรปูแบบและช่องทางดจิทิลั 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก มีส่วนร่วม
และตรวจสอบการด าเนินงานของรฐั

มาตรการ 3 
จดัใหม้เีวทหีรอืช่องทางดจิทิลัเพื่อรบัฟังความ
คิดเหน็ในการก าหนดนโยบาย กฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการการ
ขบัเคล่ือนรฐับาลดิจิทลักบัทุกภาคส่วน

Govenrment News: Gnews
สื่อออนไลน์ภาครฐั  

โครงการพฒันาระบบกลางดา้นกฎหมาย

โครงการระบบจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์

ส านกังานพฒันารฐับาล
ดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)
(สพร.)

ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั
(องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการระบบกลาง โดยสามารถเขา้ถงึผ่าน 
ideaexchange.onde.go.th 

(อยูร่ะหว่างการพฒันา)

มาตรการ 1
จดัใหม้รีะบบบริการดิจิทลั เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนได้แสดงข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ

มาตรการ Flagship Project หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน), law.go.th



สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐั ด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน (e-Participation)

• บรกิารร่วมของหน่วยงานอื่นกบั
ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
(องคก์ารมหาชน)

• สถาบนัอนุญาโตตุลาการ
• ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค
• ส านกันายกรฐัมนตรี
• ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ
• ส านกังานอยัการสงูสุด
• กรมบงัคบัคดี
• กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
• ส านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา
• ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องคก์ารมหาชน)
• ส านกังานป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ
• หน่วยงานอื่น

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การรอ้งเรียนและรอ้งทุกข์
การติดตาม สอบถาม ปรกึษาปัญหา
และรบัฟังความคิดเหน็ด้านกฎหมาย

ระบบค้นหา ตรวจสอบ และบริการข้อมูล
1 2 3

ระบบย่ืนค าเสนอข้อพิพาท

ระบบร้องทุกขผ์ูบ้ริโภค

ระบบจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ (Application)

ระบบรบัเร่ืองร้องเรียนทางอินเทอรเ์น็ต

ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผา่น
อินเตอรเ์น็ต

ติดตามสถานะคดี

ระบบตรวจสอบเจ้าของส านวนคดีล้มละลาย

ระบบสารสนเทศฐานข้อมลูสมัพนัธ์เพื่อ
ตรวจสอบการกระท าผิด มลูฐาน และความผิด

ฐานฟอกเงิน

ระบบสารสนเทศฐานข้อมลูกลางเพื่อการ
รายงานและแลกเปล่ียนข้อมลู (AMCES)

ระบบค้นหาข้อมลูมติคณะรฐัมนตรี

ระบบกลางทางกฎหมาย

ระบบติดตามคดี Ago-Tracking

กระดานถามตอบปัญหาทางกฎหมาย
คลินิกยติุธรรม

ภาษีไปไหน? 
ระบบรายงานข้อมลูการใช้จ่ายภาครฐั

• ระบบร้องเรียน อย. และ ระบบสืบค้นข้อมูล
ใบอนุญาตโฆษณาของอย. (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา)

• ข้อมูลการร้องทุกข/์ร้องเรียนของ กสทช. 
(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

• รบัเร่ืองร้องเรียนผู้บริโภคออนไลน์ (ส านักงาน
พฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส:์ สพธอ.) 

• การรบั-ส่งเร่ืองร้องทกุขร์ะหว่างหน่วยงาน 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกิจประกนัภยั: คปภ.)

• ข้อมูลการร้องทุกข/์ร้องเรียนของศนูยด์ ารง
ธรรม 1567 (กระทรวงมหาดไทย)

• ช่องทางการรบัเร่ืองร้องเรียน (กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง)

• ระบบร้องเรียน (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา)

• ช่องทางรบัเร่ืองร้องเรียน (กรมการท่องเท่ียว)
• ช่องทางรบัเร่ืองร้องเรียน สบส. (กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ)
• แจ้งเร่ืองร้องเรียน (กรมวิชาการเกษตร)
• ศนูยร์บัเร่ืองร้องเรียน (กรมการค้าภายใน)

Government News:Gnews
ส่ือออนไลน์ภาครฐั  

ระบบข้อมลูเก่ียวกบัจดุให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครฐั (Application)

ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)
(กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร)

อนาคตไทย อนาคตเรา
(ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต)ิ



ตวัอย่างประเภทโครงการด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชนแบง่
ตามแผนระดบัต่างๆ ท่ีมีการด าเนินการอยู่
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แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย
พ.ศ. 2563-2565

การพฒันาศูนูยก์ลางการเปิดเผยขอ้มูลูภาครฐั (Open Data 
Platform) (สพร.)

การพฒันาแพลตฟอรม์สนบัสนุุนการบรหิารจดัการหน่วยงาน
ภาครฐั (ERP) (สพร./ดศ.)

จดัท าและประกาศมาตรฐานการเปิดเผยแลกเปลี่่ยนขอ้มลู
ตามหลกัธรรมาภบิาล (สพร.)

ส่งเสรมิภาครฐัใหน้ ากรอบธรรมาภบิาลไปใชป้รบัปรุุงขอ้มูลู 
(สพร.)

การพฒันาระบบเปิดเผยขอ้มูลูการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัเพื่่อ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบ (สพร.และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง)

การสนบัสนุุนใหเ้กดิการเชื่่อมโยงขอ้มูลู การบรหิารจดัการ
งบประมาณจากระบบส าคญัของประเทศ (สงป./ บก./ สพร.)

การพฒันาระบบรบัฟังความคดิเหน็ประชาชนผ่านช่องทาง
ดจิทิลั (e-Participation) (สดช./ก.พ.ร.)

ระบบดจิทิลัเพื่่อการสือ่สาร การเปิดเผยขอ้มูลูดจิทิลัที่่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน ทั ้ง้ภาคเอกชน ภาคการศกึษาและ
ประชาสงัคม (สพร.)

แผนปฏิบติัการประจ าปี 2564
ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี

จดัหาบุคลากรช่วยเหลอืและสนบัสนุนการปฏบิตัภิารกจิการ
ด าเนินการเรือ่งรอ้งทุกข (ศบช.)

เพิม่ประสทิธภิาพการขบัเคลือ่นภารกจิพืน้ฐานของ
ศนูยบ์รกิารประชาชน (ศบช.)

พฒันาระบบตรวจราชการอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่สนบัสนุนการ
ก ากบัและตดิตาม การปฏบิตัริาชการในภมูภิาค (สตร.)

การส่งเสรมิภาครฐัใหจ้ดักจิกรรมต่างๆ เช่น Crowdsourcing 
Hackathon การมสี่วนร่วมในการจดัท างบประมาณ (สพร./
ดศ.)

จดัการเรือ่งรอ้งเรยีนและอุทธรณ์ดว้ยระบบดจิทิลั (e-
Complaint and Appeal) (สขร.)

แผนยุทธศาสตร ์(พ.ศ. 2563-2565)
ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

แผนงานยกระดบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของภาครฐั (ITA) (ศปท.)

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน

โครงการเสรมิสรา้งการมสีว่นร่วมของประชาชนและภาคสว่น
ต่างๆ ในการดแูลรกัษาเงนิแผ่นดนิและทรพัยส์นิของรฐั

ยุทธศาสตรก์ารตรวจเงินแผน่ดิน 2562-2565

แผนขบัเคล่ือนกระทรวงการคลงัสู่การเป็น
กระทรวงการคลงัดิจิทลั 2560-2564

โครงการบรกิารและเผยแพรข่อ้มลูเศรษฐกจิการเงนิคลงั
สาธารณะ (MoF Open Data Services) (สป.กค.)

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและชดุขอ้มลู (Dataset) ใน
ความรบัผดิชอบของ สคร. เพือ่รองรบัการเปิดเผยขอ้มลู
(Open data) และการบรณูาการขอ้มลู (สคร.)

โครงการพฒันาระบบการบรหิารจดัการฐานขอ้มลูขนาดใหญ่
(Big Data) และระบบการวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) 
ส าหรบักรมบญัชกีลาง (กรมบญชักีลาง)

โครงการจดัท าระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์หม ่(New GFMIS Thai) (สป.กค.)

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัดว้ย
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-GP) (กรมบญัชกีลาง)

รบัเรือ่งราวรอ้งทกุขส์ านกังานปลดักระทรวงการคลงั (e-
Complaint) (สป.กค.)

โครงการ MOF Tax Single Sign On (Tax SSO) ระยะที ่2 
(สป.กค.)



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ของประชาชน (Stakeholders) 
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ส านักงบประมาณ

ประชาชน

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีภาครฐัผูบ้ริหารภาครฐั

ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี

ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

บริการด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ของประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

กรมบญัชีกลาง

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
ภาครฐั

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

คณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ

กรมศลุกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ส านักงานอยัการ
สงูสดุ

กรมบงัคบัคดี กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

สถาบนัอนุญา
โตตลุาการ ส านักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรี

ส านักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน

ส านักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ส านักงานสภพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ

ส านักงานปลดักระทรวงการคลงั

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ส านักงานผการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ส านักงานป้องกนั
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

กรมประชาสมัพนัธ์ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ืน

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั

และภาคเอกชน
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e-People Website เวบ็ไซตท์ีช่่วยคลีค่ลายค ารอ้งของประชาชนทีม่ต่ีอหน่วยงานราชการต่างๆ และส่งเสรมิใหผู้ค้นเขา้
มามสี่วนรว่มกบัรฐับาลในการปรบัปรงุนโยบายต่างๆ โดยสามารถใช ้e-People ไดทุ้กแห่งในโลก
National Participatory Website ระบบทีป่ระชาชนมสี่วนร่วมในการจดัท างบประมาณ เพื่อเพิม่ความโปร่งใสในการ
บรหิารจดัการ

Best Practice 1:  e-Participation (THE REPUBLIC OF KOREA) (1/2)

ทีม่า: https://www.epeople.go.kr/, https://www.acrc.go.kr/ https://www.mybudget.go.kr/, https://oidp.net/en/

e-People Website:
• e-People เป็นระบบออนไลน์ในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีร่ะดบัทุกหน่วยงาน

ของรฐับาล เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารสาธารณะไดง้่ายขึน้
• การจดัหมวดหมู่อตัโนมตัิท าให้ขอ้ร้องเรยีนที่ได้รบัถูกส่งไปที่หน่วยงานที่

เหมาะสมทีส่ามารถจดัการขอ้รอ้งเรยีนไดม้ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ 
• ระบบท าใหป้ระชาชนแนะน าเกีย่วกบัเรื่องการบรหิารจดัการ และมสี่วนร่วม

ในการตดัสนิใจเชงินโยบายเพื่อก่อหเ้กดิการบรหิารจดัการทีส่รา้งสรรค์

ความเป็นผูน้ าในดา้นการใชด้จิทิลัเพือ่การมสีว่นร่วมของประชาชน จาก E – government development index อยู่อนัดบัที ่2 (2020) และ E – participation index (2020) อยู่อนัดบัที ่
1 ของโลก จาก 193 ประเทศ

National Participatory Website:
• ประชาชนสามารถเสนอโครงการงบประมาณโดยตรงผ่าน National 

Participatory website และร่วมการสนทนาเกีย่วกบัประเดน็หลกัทางสงัคมที่
เกีย่วกบัการเงนิการคลงั และแสดงความคดิเหน็ต่างๆ  

• ประชาชนสามารถเขา้ร่วมและท างานใน Budget Participation Group ที่
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ เช่น การทบทวนและการพจิารณาขอ้เสนอระดบัชาต ิ 

• Participatory Budgeting System เพิม่ความโปร่งใสในการบรหิารจดัการ
กลางคลงั เพื่อใหง้บประมาณรฐัเป็นงบประมาณทีป่ระชาชนมสีว่นร่วม

https://www.acrc.go.kr/
https://www.mybudget.go.kr/
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Best Practice 1:  e-Participation (THE REPUBLIC OF KOREA) (2/2)

e-Procurement: KONEPS:

• ระบบรวมจดัซือ้จดัจา้งแบบ Single Window ส าหรบัรฐับาลกลาง และเป็น
ทางเลือกส าหรับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐอื่นๆ โดยครอบคลุม
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทุกขัน้ตอน 

• เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานจากการแลกเปลี่ยนขอ้มูลและกระบวนการ
อตัโนมตั ิเพิม่ความโปร่งใส และเพิม่ความเป็นกลางในการประมลู

• ช่วยในการขยาย e-Commerce และการพฒันา SME 

Digital Budget & Accounting System (dBain):

e-Procurement: KONEPS ระบบรวมจดัซือ้จดัจา้งแบบ Single Window ทีค่รอบคลุมกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทุก
ขัน้ตอน 
Digital Budget & Accounting System: dBain ระบบการบรหิารจดัการการเงนิแบบศูนยร์วม ทีร่วมการบรหิาร
จดัการงบประมาณ

ทีม่า: https://www.pps.go.kr/, https://unctad.org/ https://blogs.iadb.org/

• ระบบสารสนเทศดา้นการบรหิารจดัการทางการเงนิ แบ่งเป็น 4 ระบบย่อย
รวมทัง้ Central Financial Management System: บรหิารงานหลกัของการ
บรกิารจดัการการคลงั เช่น การบรหิารจดัการโครงการ การบรหิารจดัการ
งบประมาณ และการบรหิารจดัการกองคลงั

• ระบบท างานแบบ Real-Time, เป็น program-based online ทีข่อ้มลูการคลงั
ทัง้หมดจะแสดงออนไลน์ตามโปรแกรมหรอืระดบัโปรเจค ง่ายต่อการตดิตาม 
และขัน้ตอนการบรหิารจดัการดา้นการเงนิทัง้หมดถูกรบรวมในระบบ
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Best Practice 2:  e-Participation (ESTONIA)

Citizens’ Initiative Portal:

• จุดมุ่งหมายเพื่อเพิม่การมสีว่นร่วมของประชาชนในการจดัท านโยบาย 
• ประชาชนสามารถเสนอแนวคิดใหม่ส าหรับกฎหมายและนโยบาย หรือ

แนะน าการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและนโยบายทีม่ ี
• ประชาชนตัง้แต่ 16 ปีขึน้ไปสามารถเขา้ร่วม ความคดิรเิริม่ทีเ่สนอต้องไดร้บั

การสนบัสนุนอย่างน้อย 1,000 รายชื่อ โดยความคดิรเิริม่ทีม่คีุณสมบตัจิะถูก
สง่ไปยงัคณะกรรมการรฐัสภาทีด่แูลเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดรเิริม่นัน้เพื่อ
พิจารณา การลงรายชื่อสามารถท าได้ทัง้แบบเอกสารและออนไลน์ และ
แนวโน้มเน้นไปทีก่ารรวบรวมรายชื่อออนไลน์

i-Voting:

Citizens’ Initiative Portal ระบบดจิทิลัส าหรบัใหป้ระชาชนการยื่นค ารอ้งต่อรฐัสภา และก ากบัดูแลโดย Response 
to Memoranda and Requests for Explanations and Submission of Collective Addresses Act ซึง่ใชใ้นปี 2557 
i-Voting ระบบทีใ่หผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ออกเสยีงผ่านคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตจากทีไ่หนกไ็ดใ้นโลก และเป็น
ระบบทีง่า่ยและปลอดภยั   และช่วยท าใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในกลไกประชารฐั

ทีม่า:https://tropico-project.eu/

ความเป็นผูน้ าในดา้นการใชด้จิทิลัเพือ่การมสีว่นร่วมของประชาชน จาก E – government development index อยู่อนัดบัที ่3 (2020) และ E – participation index (2020) อยู่อนัดบัที ่
1 ของโลก จาก 193 ประเทศ

• ในปี 2548 เอสโตเนียเป็นประเทศแรกที่ใช้ i-Voting ในการเลือกตัง้ทัว่
ประเทศ และสองปีต่อมาไดใ้ช ้i-Voting ในการเลอืกตัง้รฐัสภา

• ในช่วงก่อนการลงคะแนน ผูม้สีทิธใิช ้ID-card หรอื Mobile-ID เพื่อเขา้ระบบ
และลงคะแนน โดยผลจะเขา้รหสั (encrypted) และตวัตนของผูล้งคะแนนจะ
ถูกลบก่อนทีข่อ้มลูจะถงึ National Electoral Commission for Counting

• ผูม้สีทิธสิามารถลงคะแนนในชว่งก่อนการลงคะแนนไมจ่ ากดัจ านวน เพราะจะ
ยดึการลงคะแนนครัง้ล่าสดุ

• รอ้ยละ 44 ของประชาชนใช ้i-Voting
• เวลาสะสมทีป่ระหยดัไดจ้ากการเลอืกตัง้ครัง้ล่าสดุเท่ากบั 11,000 วนัท างาน 
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Best Practice 3:  e-Participation (FINLAND)

The New Citizens’ Initiative Act:

• NGO ชื่อ Open Ministry (Avoin Ministeriory) ถูกจดัตัง้ขึน้มาเพื่อสนบัสนุน 
The New Citizens’ Initiative Act โดยไดจ้ดัท าเวบ็ไซต ์
www.avoinministerio.fi ส าหรบัสนทนา สง่เสรมิ และลงมตอิย่างเป็นทางการ
เกีย่วกบัความคดิรเิริม่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการรวบรวมรายชื่อ
สนบัสนุน

• Finnish Ministry of Justice ไดเ้ปิดเวบ็ไซต์ Citizens’ Initiative ที ่
www.kansalaisaloite.fi เพื่อรวบรวมค าแถลงสนบัสนุนต่างๆ

Off-Road Traffic Law :

• รัฐสภาฟินแลนด์ไม่ได้ผ่านกฎหมายที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันก่ อนหน้านี้  
Finnish Ministry for Environment และ Committee for Future of the 
Parliament จงึเสนอแนวคดิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมออนไลน์ในการตดัสินใจ
ประเดน็เกีย่วกบั Off-road traffic เพื่อออกแบบแนวคดิใหม่

• รฐับาลฟินแลนด์ตัง้เวบ็ไซต์ ที่ประชาชนสามารถมสี่วนร่วมกบักระบวนการ
ทางกฎหมาย โดยเขา้ไปสรา้งบญัช ีแสดงความเหน็ในประเดน็ต่างๆ โดยผู้มี
สว่นร่วมจะเหน็ความเหน็ต่างๆออนไลน์ ท าใหเ้กดิความโปร่งใส

The New Citizens’ Initiative Act กฎหมายทีใ่หป้ระชาชนของฟินแลนดส์ง่ความคดิรเิริม่ไปทีร่ฐัสภา และประชาชนทีม่สีทิธเิลอืกตัง้
สามารถยื่นค าร้องแก่รฐับาลให้แก้กฎหมายปัจจุบนั หรือเสนอกฎหมายใหม่ โดยใช้วธิีการท างานที่เกดิจากกลุ่มคนจ านวนมาก 
(Crowdsourcing) และค ารอ้งตอ้งไดร้บัรายชื่อสนบัสนุนอย่างน้อย 50,000 รายชื่อภายใน 6 เดอืน รฐัสถาจงึจะพจิารณา
Off-Road Traffic Act กฎหมายทีค่วบคุมการจราจรนอกเหนือจากถนนทีจ่ดัสรา้งขึน้

ความส าเรจ็
• ยกระดบัการมสีว่นร่วมโดยใหป้ระชาชนเกีย่วขอ้งในการจดัท านโยบาย
• ท าใหผู้ม้อีายุ 21-40 ปี มสีว่นร่วม 
• เกดิขัน้ตอนการเรยีนรูส้ าหรบัประชาชนและผูท้ าการตดัสนิใจ
• สนบัสนุนใหม้คีวามคดิใหม่/ความคดิทีม่นีวตักรรมส าหรบัการปรบันโยบาย

ต่างๆ 
• เพิม่ความชอบธรรมของการจดัท านโยบาย

ความส าเรจ็
• ประช่าชนมสีว่นร่วมอย่างสภุาพและสรา้งสรรค์
• ผูเ้ขา้ร่วมอยู่บนพืน้ฐานความจรงิเกีย่วกบัผลกระทบของงกฎหมายทีเ่ป็นไป

ได ้และมคีวามเหน็บวกเกีย่วกบัความเป็นไปไดข้องโครงการในเชงิ
ประชาธปิไตย เพราะเชื่อว่าเสยีงของพวกเขาไดร้บัฟัง

• ประสบการณ์ crowdsourcing น าไปสู ่การเรยีนรู ้โดยผูเ้ขา้ร่วมเรยีนรูจ้าก
กนัและกนัผ่านความเหน็ออนไลน์ และเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัท านโยบายและ
ขัน้ตอนทางกฎหมาย

ทีม่า: European Parliament (2016). Potential and Challenges of E-Participation in the European Union. 

ความเป็นผูน้ าในดา้นการใชด้จิทิลัเพือ่การมสีว่นร่วมของประชาชน จาก E – government development index (2020) ของประเทศฟินแลนดอ์ยู่อนัดบัที ่4 และ E – participation 
index (2020) อยู่อนัดบัที ่14 จาก 193 ประเทศ

http://www.avoinministerio.fi/
http://www.kansalaisaloite.fi/
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การร้องเรียนและร้องทุกข์
การเสนอและแสดงความ
คิดเหน็ต่อร่างกฎหมาย

การจดัท า พิจารณา และตรวจสอบการใช้
งบประมาณ

การพิจารณาและตรวจสอบการ
จดัซ้ือจดัจ้าง

• ระบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการบริหารจดัการและการ
บริการภาครัฐเพื่อก่อให้เกิดกา ร
ด าเนินการทีส่รา้งสรรค์

• ระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนออก
เสียงโหวตในการบริหารจดัการและ
การบรกิารภาครฐัในบางประเดน็

• ร ะ บบ มี ก า ร เ ผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล แ ก่
สาธารณะแบบ real time เพื่อความ
โปร่งใส

• ระบบเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เช่น 
อ ง ค์ ก ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก ล า ง 
หน่วยงานอิสระที่เกียวข้องกับการ
ใหบ้รกิารสาธารณะอย่างครบถว้น

▪ ระบบใหป้ระชาชนเสนอ
แนวคดิใหม่ส าหรบั
กฎหมายและนโยบาย หรอื
แนะน าการเปลีย่นแปลง
ของกฎหมายและนโยบาย
ทีม่ี

▪ ความคดิรเิริม่ทีไ่ดร้บั
รายชือ่สนบัสนุนตาม
เกณฑจ์ะถกูส่งไปยงั
คณะกรรมการรฐัสภาที่
เกีย่วขอ้งเพื่อพจิารณา

▪ ระบบมกีารเผยแพร่ขอ้มลู
แก่สาธารณะแบบ real 
time เพื่อความโปร่งใส

▪ ระบบใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูในการวเิคราะห์ เสนอ
ขอ้มลูและด าเนินการแบบครบวงจร ทัง้ในส่วนการ
วางแผน การจดัท าค าขอและการพจิารณา
งบประมาณ และการตดิตามผลการเบกิจ่าย

▪ ระบบท างานแบบ real time, เป็น program-
based online ทีทุ่กขัน้ตอนของการจดัท า
งบประมาณจะแสดงออนไลน์ตามโปรแกรมหรอื
ระดบัโปรเจค 

▪ ประชาชนสามารถเสนอโครงการงบประมาณ
โดยตรงออนไลน์ ร่วมการสนทนา แสดงความ
คดิเหน็ เสนอแนะกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ ดา้น
งบประมาณ รวมทัง้ออกเสยีงโหวตในบางประเดน็

▪ ระบบมกีารเผยแพร่ขอ้มลูแก่สาธารณะแบบ real
time เพื่อความโปร่งใส

▪ ระบบการจดัซือ้จดัจา้งของรฐับาลที่
ครอบคลุมทุกขัน้ตอนแบบ Single 
window, paperless และ zero-visit 

▪ ระบบใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูทีร่วบรวมค าสัง่
ซือ้ของภาครฐัทีเ่หมอืนกนัเพื่อจดัซือ้จดั
จา้งรวมกนัและลดตน้ทุนใหแ้ก่ภาครฐัได ้
รวมทัง้วเิคราะหข์อ้มลู และเสนอตวัเลอืก
ของผูร้บัจา้งทีเ่หมาะสม

▪ ระบบมกีารเปิดเผยขอ้มลูการจดัซือ้จดั
จา้งทุกขัน้ตอนแบบ real time เพื่อความ
โปร่งใส

▪ ประชาชนสามารถแสดงความดดิเหน็ 
และเสนอแนะประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
รวมทัง้ออกเสยีงโหวตในบางประเดน็

แนะไ • ระบบให้ประชาชนแนะน าเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการบริการ
ภาครัฐ และมีการเผยแพร่ข้อมูลแก่
สาธารณะเพื่อความโปร่งใส

• ระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย

• ระบบออนไลน์ที่ประชาชน
มีส่วนร่วมกบักระบวนการ
ทางกฎหมาย โดยแสดง
ความเห็นในประเด็นต่างๆ
และเสนอหวัขอ้ใหม่

• ผู้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ส า ม า ร ถดู
ความเห็นต่างๆ ออนไลน์ 
ท าใหเ้กดิความโปร่งใส

▪ ระบบบูรณาการการยื่นขอ้มลู ดขูอ้มลู วเิคราะห์
ขอ้มลู รายงานขอ้มลูและตดิตามผลทัง้ในส่วนการ
จดัท าค าขอและการพจิารณางบประมาณ และการ
ตดิตามผลการเบกิจ่าย

▪ ขอ้มลูการจดั พจิารณา อนุมตั ิและเบกิจ่าย
งบประมาณจะแสดงออนไลน์ เพื่อความโปร่งใส

▪ ประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความ
คดิเหน็ออนไลน์ 

▪ ระบบการจดัซือ้จดัจา้งของรฐับาลทีค่รอบคลุม
ทุกขัน้ตอนแบบ Single window และ paperless

▪ ระบบมฐีานขอ้มลูของผูร้บัจา้งที่มุ่งเน้น
ผลลพัธข์องการด าเนินงานทีผ่า่นมา

▪ ระบบมกีารเปิดเผยขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้ง
เพื่อความโปร่งใส

▪ ประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูและ
แสดงความคดิเหน็ออนไลน์ 

▪ ระบบออนไลน์รบัเรื่องราวรอ้งเรยีน
และรอ้งทุกขข์องประชาชนทีเ่กีย่วกบั
การบรหิารจดัการและการบรกิารใน
ทุกหน่วยงานของรฐับาล

▪ ขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัถกูจะส่งไปที่
หน่วยงานทีเ่หมาะสม และมรีะบบ
ตดิตามสถานะ

▪ ระบบออนไลน์รบัฟังความ
คดิเหน็ของประชาชน
เกีย่วกบักฎหมายและ
นโยบายทีม่ี

▪ ความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัถกู
ส่งไปทีห่น่วยงานที่
เหมาะสม ส าหรบัเป็น
ขอ้มลูในการพจิารณาและ
ด าเนินการปรบัปรุงต่อไป

▪ หน่วยงานใช ้template การของบ และส่งขอ้มลู
ผา่นระบบออนไลน์ และระบบใหข้อ้มลูต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และสามารถเรยีกดขูอ้มลูรายหวัขอ้ได้
และสามารถเรยีกดขูอ้มลู สถานะการเบกิจ่ายได้
ในระดบัโครงการ

▪ ระบบแสดงรายงานการจดัท าค าขอและการ
พจิารณางบประมาณ และการตดิตามผลการ
เบกิจ่ายรายไตรมาส หรอืประจ าปี ทีป่ระชาชน
สามารถเขา้ไปดขูอ้มลูได ้

▪ ระบบออนไลน์ทีร่วบรวมประกาศจดัซือ้
จดัจา้ง ของภาครฐัไวท้ีเ่ดยีว เพื่อความ
สะดวกในการคน้หา

▪ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง

▪ ประชาชนสามารถสอบถามขอ้มลู
ออนไลน์

เป้าประสงค:์ การยกระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานภาครฐั ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

การพฒันาเชิงดิจิทลัด้านการมีส่วน
รว่ม โปรง่ใส และตรวจสอบได้ของ
ประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลู

สาธารณะ (E-Information)

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้านการมีส่วน
ร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของ
ประชาชน กบัหน่วยงานทุกฝ่าย ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายและ
บริการภาครญั (E-Consultation)

การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้านการมีส่วน
รว่ม โปรง่ใส และตรวจสอบได้ของ

ประชาชนแบบครบวงจร ให้ประชาชน
รว่มออกแบบและผลิตนโยบายและ
บริการภาครฐั (E-Decision-making)
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การเสนอและแสดงความ
คิดเหน็ต่อร่างกฎหมาย

การจดัท า พิจารณา และ
ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ

e-People Website
(one-stop service)

การร้องเรียนและร้องทุกข์

บริการดิจิทลั เกาหลีใต้

การพิจารณาและ
ตรวจสอบการ
จดัซ้ือจดัจ้าง

เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ไทย

e-People Website
(one-stop service)

• National Participatory 
• Digital Budget & 

Accounting System 
(dBain) (ขอ้มลู real time)

e-Procurement: 
KONEPS

(ขอ้มลู real time)

• EESTI.EE
• Consumers Disputes 
• Consumer Protection

Citizens’ Initiative 
Portal

E-Treasury
(กระบวนการจดัท า

งบประมาณ) 

E-Procurement 
(e-notification, e-

access, e-submission)
(แสดงขอ้มลูการตดัสนิใจ)

• Offences to Police
• Chancellor of Justice
• National Audit Office

• Demokratia.fi (summary 
portal)

• www.kansalaisaloite.fi
• www.avoinministerio.fi

• Tutki Hankintoja
(สบืคน้ขอ้มลูการใช้
งบประมาณ)

• e-Procurement (Hansel 
Ltd.)

• Tutki Hankintoja (สบืคน้
ขอ้มลูการใชง้บประมาณ)

• ระบบจดัการเรื่องราวร้องทุกข์
(นร.)

• ระบบร้องทุกขผ์ู้บริโภค (สคบ.)
• ระบบรบัเรื่องร้องเรียนทาง

อินเทอรเ์น็ต (สผผ.)

• ระบบกลางทางกฎหมาย (ราช
กฤษฎีกา, สพร.)

• ระบบบริการสอบถามปัญหา
กฎหมายผา่นอินเตอรเ์น็ต
(อส.)

• e-Budgeting 
• ภาษีไปไหน? 
• อนาคตไทย อนาคตเรา

• e-GP
• ภาษีไปไหน? 
• อนาคตไทย อนาคตเรา

http://www.kansalaisaloite.fi/
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ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศไทย

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศผูน้ า (เกาหลใีต)้

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศผูน้ า (เอสโตเนีย)

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศผูน้ า (ฟินแลนด)์
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ระดบัการพฒันา
การด าเนินการท่ี

ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจบุนั 

และโครงการท่ีจดัท าหรือมีแผนจะจดัท า
ช่องว่างการพฒันา 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเชิง
ดิจิทลัด้านการศึกษาการพฒันา
เชิงดิจิทลัด้านการมีส่วนรว่ม 
โปรง่ใสและตรวจสอบได้ของ
ประชาชนให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะ (E-Information)

โครงการระบบจดัการ
เรื่องราวรอ้งทุกข์

▪ก าลงัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบ
o ด าเเนินการพฒันาระบบการตดิตามเรื่องรอ้งทุกข ์Tracking 

System ส าหรบัประชาชน และระบบ รายงาน Dashboard 
ส าหรบัผูบ้รหิาร ในปี 2564

o แผนการเชื่อมโยงฐานขอ้มลูเรื่องรอ้งทุกขก์บัหน่วยงาน
เป้าหมาย ทัง้ระดบักระทรวง/กรม และระดบัทอ้งถิน่ และน า AI 
เขา้มาช่วยในการปฏบิตังิาน ประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มลู
เรื่องรอ้งทุกข ์ในปี 2565

▪แผนพฒันาในอนาคต
o การรวมบรกิารรอ้งเรยีนและรอ้งทุกขข์องหน่วยงานต่างๆ ใหม้า

อยู่รวมกนั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร
o การบรูณาการรวมกบัศนูยด์ ารงธรรม (1567) โดยใหเ้ป็นการรบั

เรื่องรอ้งเรยีนและรอ้งทุกขท์ีจุ่ดเดยีว 
o การจดัหมวดหมูอ่ตัโนมตัทิ าใหข้อ้รอ้งเรยีนและรอ้งทุกขท์ีไ่ดร้บั

ถูกสง่ไปทีห่น่วยงานทีเ่หมาะสมทีส่ามารถจดัการขอ้รอ้งเรยีนได้
มปีระสทิธภิาพทีส่ดุ 

▪หน่วยงานบางหน่วยงานไมพ่รอ้ม
ในการ เชื่อมเขา้ระบบ เพราะขาด
งบประมาณ
▪การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪เทคโนโลยใีนการสรา้งระบบแสดง
ความคดิเหน็และประมวลผล

โครงการพฒันา
ศนูยก์ลางขอ้มลูเปิด
ภาครฐัสง่เสรมิการ
เปิดเผยและใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลู (Open Data)

▪แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o ศนูยก์ลางขอ้มลูเปิดของภาครฐัทีส่ามารถน าขอ้มลูภาครฐัที่

สามารถเปิดเผยและเป็น ประโยชน์มาเปิดเผยโดยไมค่ดิ
ค่าใชจ้่าย รวมทัง้สามารถน าไปท าซ ้าและเผยแพร่ต่อได ้

▪การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪เทคโนโลยใีนการสรา้งระบบ
ประมวลผล

1
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ระดบัการพฒันา
การด าเนินการท่ี

ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจบุนั 

และโครงการท่ีจดัท าหรือมีแผนจะจดัท า
ช่องว่างการพฒันา 

การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้าน การ
มีส่วนรว่ม โปรง่ใสและตรวจสอบ
ได้ของประชาชนกบัหน่วยงานทุก
ฝ่าย ให้ประชาชนมีส่วนรว่มใน
นโยบายและบริการภาครญั (E-
Consultation)

โครงการพฒันาระบบ
กลางดา้นกฎหมาย (Law 
Portal)

▪แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o เวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาตาม พรบ. หลกัเกณฑก์ารจดัท าร่างกฎหมาย

และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
ช่องทางทีใ่หห้น่วยงานของรฐัเปิดรบัฟังความคดิเหน็ ประชาชน
ไดม้สีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และเป็นศนูยก์ลางทาง
ขอ้มลูทางกฎหมายของประเทศ 

▪การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪เทคโนโลยใีนการสรา้งระบบแสดง
ความคดิเหน็และประมวลผล

โครงการมาตรฐานการ
เชื่อมโยงและแลกเปลีย่น
ขอ้มลู ERP กลางภาครฐั

▪หน่วยงานเมื่อใชร้ะบบกลางเต่างๆ ตอ้งกรอกขอ้มลูซ ้าซอ้น

▪แผนพฒันาในอนาคต
การเชื่อมโยงระบบกลางของภาครฐัเขา้ดว้ยกนั เช่น DPIS GFMIS 
เป็นตน้ ท าใหล้ดการกรอกขอ้มลูซ ้าซอ้น ลดขัน้ตอนการท างาน 
และเพิม่ความโปร่งใสในการตรวจสอบยอ้นกลบั 

▪การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪ขอ้มลูสว่นบุคคลมปัีญหาดา้น
กฎหมาย

โครงการพฒันา
แพลตฟอรม์งบประมาณ
ทอ้งถิน่

▪แผนพฒันาในอนาคต
การพฒันาแพลตฟอรม์ส าหรบัเปิดเผยขอ้มลูการจดัท า พจิารณา 
และตรวจสอบการใชง้บประมาณทอ้งถิน่ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้มามสีว่นร่วมและแสดงความคดิเหน็ในกระบวนการงบประมาณ
ทอ้งถิน่ และเพิม่ความโปร่งใสในการด าเนินการ 

▪การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การบงัคบัใชร้ะเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวธิกีาร
งบประมาณขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 2563

2



ช่องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน 
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทลัท่ีควรจะเป็น (3/3)
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ระดบัการ
พฒันา

การ
ด าเนินการท่ี
ควรเกิดข้ึน

สถานะปัจจบุนั 
และโครงการท่ีจดัท าหรือมีแผนจะจดัท า

ช่องว่างการพฒันา 

การบูรณาการ
เชิงดิจิทลัด้าน
การมีส่วนรว่ม
โปรง่ใสและ
ตรวจสอบได้
ของประชาชน
แบบครบวงจร
ให้ประชาชน
รว่มออกแบบ
และผลิต
นโยบายและ
บริการภาครฐั 
(E-Decision-
making)

โครงการเชื่อมต่อ
ระบบ e-
Budgeting กบั
ระบบ GFMIS 
ระบบ e-GP และ 
ระบบ eMENSCR

▪ปัจจุบนั กระทรวงการคลงั มรีะบบการบรหิารงานการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส์
Government Fiscal Management System (GFMIS) ทีค่รอบคลุม ระบบบรหิารงบประมาณ 
โดยเป็นการรบัขอ้มลูการอนุมตังิบประมาณจากระบบ BIS ของส านกังบประมาณ แต่การ
เปลีย่นแปลงหรอืการจดัสรรเงนิจะท าในระบบ (GFMIS) และครอบคลุมระบบจดัซือ้จดัจา้ง ที่
เป็นการบนัทกึการจดัซือ้จดัจา้ง โดยระบบเชื่อมโยงกบัระบบงบประมาณ เพื่อตรวจสอบวงเงนิ
งบประมาณ และเชื่อมโยงกบัระบบสนิทรพัยถ์าวรกรณีทีเ่ป็นการจดัซือ้สนิทรพัยถ์าวรมลูคา่
ตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป

▪แผนพฒันาในอนาคต
o การเชื่อมโยงระบบ e-Budgeting ของส านกังบประมาณ กบัระบบ GFMIS และe-GP ของ

กรมบญัชกีลาง และระบบ eMENSCR ของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ(สภาพฒัน์) เพื่อใหส้ามารถทราบการเบกิจ่ายเงนิทีช่ดัเจนขึน้ และเป็นแบบม ีID 
Project ทีต่ดิตามได ้

o ประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ได ้

▪กฎระเบยีบในการแบ่งปันขอ้มูล
บางประเภทระหว่างหน่วยงาน
▪การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪เทคโนโลยใีนการสรา้งระบบแสดง
ความคดิเหน็และประมวลผล

โครงการเชื่อมต่อ
ขอ้มลูของ
สภาพฒัน์กบัภาษี
ไปไหน 

▪แผนพฒันาในอนาคต
o การท ามาตรฐานการเชื่อมขอ้มลูและบรูณาการขอ้มลูการใชง้บประมาณของสภาพฒัน์กบั

ภาษไีปไหน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูการใชภ้าษทีีม่คีวามทนัสมยั รวมทัง้สามารถตดิตาม
ตรวจสอบการใชง้บประมาณไดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

o ประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ไดผ้่านชอ่งทางของ
ภาษไีปไหน 

▪กฎระเบยีบในการแบ่งปันขอ้มูล
บางประเภทระหว่างหน่วยงาน
▪การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪เทคโนโลยใีนการสรา้งระบบแสดง
ความคดิเหน็และประมวลผล

3



แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาไปสู่รฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนรว่ม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ของประชาชน 

42

ขีดความสามารถ: การมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน 

เป้าประสงค:์ การยกระดบัการมีส่วนรว่มของประชาชนในการด าเนินงานภาครฐั ให้เกิดความโปรง่ใสและ
ตรวจสอบได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

แนวทาง: การยกระดบับริการด้านการศึกษาทัง้ระบบ ผา่นการเช่ือมโยงข้อมูล ณ จดุเดียว

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี และ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 2) กรบญัชกีลาง

3) ส านกังบประมาณ 4) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (สพร.)แผนการด าเนินงานทัง้หมด

ระดบัการ
พฒันา

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเชิงดิจิทลัด้าน
การศึกษาการพฒันาเชิงดิจิทลัด้านการมีส่วน
รว่ม โปรง่ใสและตรวจสอบได้ของประชาชนให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ (E-
Information)

การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้าน การมีส่วนรว่ม 
โปรง่ใสและตรวจสอบได้ของประชาชนกบั
หน่วยงานทุกฝ่าย ให้ประชาชนมีส่วนรว่มใน
นโยบายและบริการภาครฐั (E-Consultation)

การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้านการมีส่วนรว่ม 
โปรง่ใสและตรวจสอบได้ของประชาชนแบบ
ครบวงจร ให้ประชาชนรว่มออกแบบและผลิต
นโยบายและบริการภาครฐั (E-Decision-
making)

โค
รง
กา

รส
 าค

ญั
แล

ะโ
คร

งก
าร
ย่อ

ยต่
าง
ๆ

1 2 3

โครงการพฒันาแพลตฟอรม์งบประมาณท้องถ่ิน

โครงการระบบจดัการเรื่องราวร้องทุกข์

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)

กรอบระยะเวลา ระยะสัน้ (ปีท่ี 1) ระยะกลาง (ปีท่ี 2-3) ระยะยาว (ปีท่ี 4-5)

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริม
การเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Open Data)

โครงการเช่ือมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบ GFMIS ระบบ e-
GP และ ระบบ eMENSCR

โครงการมาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล ERP กลางภาครฐั

โครงการเช่ือมต่อข้อมลูของสภาพฒัน์กบั
ภาษีไปไหน 



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ของประชาชน ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว (1/3)
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law 
Portal)

เวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาตาม พรบ. หลกัเกณฑก์ารจดัท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 
เพื่อเป็นชอ่งทางทีใ่หห้น่วยงานของรฐัเปิดรบัฟังความคดิเหน็ ประชาชนไดม้สี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ และ
เป็นศนูยก์ลางทางขอ้มลูทางกฎหมายของประเทศ 

1) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

2)  ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)
(สพร.)

โครงการระบบจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ การเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นฐานขอ้มลูเรื่องรอ้งทกุขร์ะหว่างหน่วยงานเพื่อใหข้อ้มลูเรื่องรอ้งทกุขจ์ากทัว่ประเทศถูก
จดัเกบ็ในฐานขอ้มลูเดยีว  และจดัท าระบบการตดิตามผลและสถานะเรื่องรอ้งทกุข ์(Tracking System) เพื่อให้
ประชาชนสามารถตดิตามเรื่องรอ้งทกุขด์ว้ยตนเองไดท้กุทีท่กุเวลา และทราบระยะเวลาด าเนนิการ รวมทัง้จดัท า
ระบบการรายงานผล (Dashboard) ส าหรบัผูบ้รหิารใชใ้นการก ากบัตดิตามการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน โดย Tracking System และ Dashboard ไดเ้ริม่พฒันาในปี 2564

1) ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี

2) กระทรวงมหาดไทย 

3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐั
ส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมลู
(Open Data)

ศนูยก์ลางขอ้มลูเปิดของภาครฐัทีส่ามารถน าขอ้มลูภาครฐัทีส่ามารถเปิดเผยและเป็น ประโยชน์มาเปิดเผยโดยไมค่ดิ
ค่าใชจ้า่ย รวมทัง้สามารถน าไปท าซ ้าและเผยแพรต่่อได ้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อธรุกจิ สงัคม สาธารณะ รวมถงึการ
วจิยัในภาคส่วนตา่งๆ ไมว่่า จะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน หรอืภาคประชาสงัคม โดยเน้นการพฒันาเชงินวตักรรม

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการระบบจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)
จดัท าระบบแสดงความคิดเหน็ประกอบการ
จดัท าร่างกฎหมาย และประเมินผลสมัฤทธ์ิ

กฎหมายของหน่วยงานรฐั
จดัท าฐานข้อมลูกฎหมายของประเทศ

เช่ือมโยงข้อมลูและบูรณา
การข้อมูลของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้
งานไปสู่ระบบประเมินผล

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริมการ
เปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data)

เช่ือมโยงฐานข้อมูลและ
บรูณาการข้อมูลต่าง  ๆ

สร้างระบบวิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน
ศกัยภาพ และวดัผล รวมทัง้พฒันา
และปรบัปรงุข้อมูลให้ทนัสมยั

การรวมบริการร้องเรียน
และร้องทุกขข์องหน่วยงาน
ต่าง  ๆให้มาอยู่รวมกนั 

การบรูณาการรวมกบัศนูยด์ ารงธรรม ให้เป็นศนูย์
รบัเรื่องร้องเรียนและร้องทุกขจ์ดุเดียว 



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ของประชาชน ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว (2/3)
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการมาตรฐานการ
เช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมลู ERP 
กลางภาครฐั

การเชื่อมโยงระบบกลางของภาครฐัเขา้ด้วยกนั เช่น DPIS GFMIS เป็นต้น ท าใหล้ดการกรอกข้อมูล
ซ ้าซอ้น ลดขัน้ตอนการท างาน และเพิม่ความโปร่งใสในการตรวจสอบยอ้นกลบั โดยใชม้าตรฐานส าหรบั
การเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และแพลตฟอรม์กลางในการแลกเปลีย่นขอ้มูล (GDX) 
และมกีารเปิดเผยขอ้มลูเพื่อการมสีว่นร่วมและความโปร่งใส 

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์าร
มหาชน) (สพร.)

โครงการพฒันา
แพลตฟอรม์
งบประมาณท้องถ่ิน

การพฒันาแพลตฟอร์มส าหรบัเปิดเผยข้อมูลการจัดท า พิจารณา และตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ทอ้งถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้มามสี่วนร่วมและแสดงความคดิเหน็ในกระบวนการงบประมาณ
ทอ้งถิน่ และเพิม่ความโปร่งใสในการด าเนินการ 

1) กระทรวงมหาดไทย
2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์าร

มหาชน) (สพร.)

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการพฒันาแพลตฟอรม์งบประมาณท้องถ่ิน
จดัท า MOU 
ระหว่าง

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยาย
ผลการใช้งาน
ไปสู่ระบบ
ประเมินผล

จดัท าระบบแสดง
ความคิดเหน็และ
เปิดเผยข้อมูล
และพฒันาการ
ประมวลผล

เช่ือมโยง
ฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานโดย

สมบรูณ์

โครงการมาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล ERP กลางภาครฐั
จดัท า MOU 

ระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยาย
ผลการใช้งาน
ไปสู่ระบบ
ประเมินผล

จดัท าระบบแสดง
ความคิดเหน็และ
เปิดเผยข้อมูล

เช่ือมโยง
ฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานโดย

สมบรูณ์
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการเช่ือมต่อระบบ
e-Budgeting กบัระบบ 
GFMIS ระบบ e-GP และ 
ระบบ eMENSCR

การเชื่ อมโยงระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ กับระบบ GFMIS และ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง และระบบ eMENSCR ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
(สภาพฒัน์) เพื่อใหส้ามารถทราบการเบกิจ่ายเงนิทีช่ดัเจนขึน้ และเป็นแบบม ีID Project ทีต่ดิตามได ้
โดยทีป่ระชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ได ้

1) ส านกังบประมาณ
2) กรมบญัชกีลาง
3) สภาพฒัน์
4) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์าร

มหาชน) (สพร.)

โครงการเช่ือมต่อข้อมลู
ของสภาพฒัน์กบัภาษี
ไปไหน 

การท ามาตรฐานการเชื่อมขอ้มูลและบูรณาการขอ้มูลการใช้งบประมาณของสภาพฒัน์กบัภาษีไปไหน 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลการใชภ้าษีที่มคีวามทนัสมยั รวมทัง้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณได้มี
ประสทิธิภาพยิง่ขึ้น โดยที่ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้ผ่าน
ช่องทางของภาษไีปไหน 

1) สภาพฒัน์
2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์าร

มหาชน) (สพร.)

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการเช่ือมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบ GFMIS ระบบ e-GP และ ระบบ 
eMENSCR

โครงการเช่ือมต่อข้อมูลของสภาพฒัน์กบัภาษีไปไหน 

จดัท า MOU 
ระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยาย
ผลการใช้งานไปสู่
ระบบประเมินผล

จดัท าระบบแสดงความ
คิดเหน็และเปิดเผย
ข้อมูลและพฒันาการ

ประมวลผล

เช่ือมโยง
ฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานโดย

สมบรูณ์

จดัท า MOU 
ระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยาย
ผลการใช้งานไปสู่
ระบบประเมินผล

จดัท าระบบแสดงความ
คิดเหน็และเปิดเผย
ข้อมูลและพฒันาการ

ประมวลผล

เช่ือมโยง
ฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานโดย

สมบรูณ์
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Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



มิติการประเมินทัง้ 4 มิติ (RDID Matrix)
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R
I

D
D

มิติความพร้อมของการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั 
(Readiness)

มิติระยะห่างจากสถานการณ์
พฒันารฐับาลดิจิทลัสงูสดุ

(Distance to Frontier: DTF)

มิติความเป็นไปได้
ในการด าเนินโครงการ

(Do-ability)

มิติด้านผลประโยชน์โดยรวม
ต่อประเทศ

(Impact/Benefit)



แบบสอบถามประเมินขีดความสามารถและความพรอ้มเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทย
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สแกน QR Code หรือ 
เข้าผา่น URL:
https://forms.gle/czpKYi88eksQCVHK8

https://forms.gle/czpKYi88eksQCVHK8


Bolliger & Company (Thailand) Ltd. is a public policy and strategic 

consulting firm with a focus on research, policy formulation, and decision 

making. Our primary areas of expertise are in the fields of international 

trade and investment, economics and social policy, and business strategy.

Copyright © 2021 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.

For more information, please contact :

Dr. Rachda Chiasakul | Chief Executive Officer

Mobile. +66 (0) 86 903 8888 

Tel. +66 (0) 2 230 6388

Fax. +66 (0) 2 230 6333

Rachda.C@bolliger-company.com 

www.bolliger-company.com

Image: Unsplash.com



Appendix

50



วาระปฏิรปูการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของประชาชนไทย

51

วาระปฏิรปูประเทศด้าน
การเมือง

วาระปฏิรปูประเทศด้านการ
บริหารราชการแผน่ดิน

วาระปฏิรปูประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม

การให้ประชาชนสามารถติดตามความ
คืบหน้า ขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ใน
กระบวนการยติุธรรม 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย สาธารณะทกุระดบั

การสร้างความเข้มแขง็ในการบริหาร
ราชการในระดบัพืน้ท่ี โดยการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน

การขจดัอปุสรรคในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 
และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเรว็ 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทจุริต

วาระการปฏิรปูประเทศด้าน
ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ

การพฒันาระบบคลงัข้อมลูข่าวสารเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธเ์ชิงรกุและการจดัการ Fake 
News 

วาระปฏิรปูด้าน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

วาระปฏิรปูด้าน
ความโปร่งใส 

และตรวจสอบได้
ของประชาชน

วาระปฏิรปูประเทศด้านการ
บริหารราชการแผน่ดิน

ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ
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ปฏิรปูประเทศด้านการเมือง

ประชาชนมสี่วนรว่มในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแทจ้รงิ 
ซึง่การใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมเป็นหน่ึงในเครือ่งมอืส าคญั ในการ
ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนทีร่วดเรว็ เขา้ถงึงา่ยและมี
ประสทิธภิาพ จงึควรใหค้วามส าคญั กบัการน าเทคโนโลยี
นวตักรรมมาประยกุตใ์ช้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้จริง

ปฏิรปูประเทศด้านการบริหารราชการแผน่ดิน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดบั

ในปัจจบุนักระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้าน กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัต่าง ๆ ทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิ
กระบวนการการมสี่วนรว่มของประชาชน ซึง่เป็นผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจากการด าเนินการหรอืการก าหนดนโยบายของ
ภาครฐั ยงัคงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเตม็
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมปฏิรปู

สร้างความเข้มแขง็ในการบริหารราชการในระดบัพ้ืนที ่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ราชการส่วนภมิูภาคไม่สามารถบูรณาการการท างาน
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกรณมีเีหตุ
ฉุกเฉินทีต่อ้งเรง่รดั แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนโดยเรง่ด่วน 

พฒันากลไก การท างานท่ีเน้นการบูรณาการ/เช่ือมโยงการ
ท างานของหน่วยงานในพื้นท่ี (ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วน
ทอ้งถิน่) และทุกภาคส่วน (ภาคประชาชน ภาคประชาสงัคม 
ภาคเอกชน) และจดัโครงสรา้ง ส่วนราชการในส่วนภมูภิาคเพื่อมุ่ง
ผลสมัฤทธิข์องยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ทีสู่่ยทุธศาสตรช์าต ิทนัต่อการ
เปลีย่นแปลง และความทา้ทายใหม ่ๆ 

ประเดน็ปัญหา เป้าหมายในการปฏิรปู

ประเดน็ปัญหา เป้าหมายในการปฏิรปู

กิจกรรมปฏิรปู

ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ
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ปฏิรปูประเทศด้านการบริหารราชการแผน่ดิน

บุคลากรดา้นพสัดุมคีวามรู ้ความสามารถ มคีวามภาคภมูใิจใน
วชิาชพีและมเีสน้ทางความก้าวหน้าในสายงาน รวมทัง้ส่งเสรมิ
บทบาท ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของกลไกการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั เพื่อ
ป้องกนัและขจดัการทุจรติประพฤตมิชิอบในภาคราชการได้อยา่ง
ครบวงจร

ขจดัอปุสรรคในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั และการเบิกจ่ายเงินเพือ่ให้เกิดความรวดเรว็ คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

กิจกรรมปฏิรปู

การน าระบบดจิทิลัมาใชส้นับสนุนการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัยงัไมส่ามารถ
ท าไดค้รบวงจร จากสาเหตุหลายประการ อาท ิงบประมาณในการพฒันา
ระบบ กฎระเบยีบราชการบางเรือ่งไมเ่อื้อต่อระบบดจิทิลั รวมทัง้ขาด
การบรูณาการขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งระหว่างหน่วยงาน 

มุง่เน้นการวางระบบทีร่วดเรว็ และโปรง่ใสดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี
เขา้มาจดัการแทนบุคคล และควรใหค้วามส าคญักบัเชื่อมโยง
ระบบฐานขอ้มลูดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง และบรูณาการท างาน
รว่มกนัระหว่างกรมบญัชกีลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจรติ
เพื่อใหม้แีนวทาง การป้องกนัการทุจรติทีช่ดัเจน มมีาตรฐาน 
สรา้งความเชื่อมัน่ต่อเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิ

ระบบการตรวจสอบทีม่คีวามเขม้ขน้มากเกนิไป ส่งผลใหก้ารด าเนินการ
จดัซือ้จดัจา้งเป็นไปดว้ยความล่าชา้ และอาจจ าเป็นตอ้งจดัซือ้สิง่ของทีม่ ี
ราคาถูกแต่ไมม่คีุณภาพ เพื่อความถูกตอ้งและตามกฎหมาย

ประเดน็ปัญหา เป้าหมายในการปฏิรปู

หน่วยงานภาครฐัไมค่่อยใหค้วามส าคญักบัเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบงาน
พสัดุเท่าทีค่วร ท าใหบุ้คลากรเหล่าน้ีขาดความก้าวหน้าในสายงาน

ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ
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ปฏิรปูประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายในการปฏิรปู
• เพื่อก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมทีช่ดัเจนเพื่อใหป้ระชาชน ไดร้บัความยตุธิรรมโดยไมล่่าชา้
• สรา้งระบบการตรวจสอบ ตดิตามและแจง้ความคบืหน้าในการด าเนินการให ้ประชาชนทราบ

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยติุธรรม 
กิจกรรมปฏิรปู

การปฏิรปูประเทศด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพฒันาระบบคลงัข้อมูลข่าวสารเพือ่การประชาสมัพนัธเ์ชิงรกุและการจดัการ Fake News 

จากการเปล่ียนแปลงรปูแบบการส่ือสารไปสู่ลกัษณะออนไลน์มาก
ขึ้น ประกอบกบัประชาชนสามารถ มบีทบาทเป็นทัง้ผูผ้ลติ (Creator) ผูน้ าเสนอ 
(Sender) และผูบ้รโิภคสื่อ (Receiver) ส่งผลท าให้การส่ือสาร ข้อมลูต่าง ๆ ท า
ได้อย่างรวดเรว็ และควบคมุการเผยแพร่ได้ยาก 
จงึจ าเป็นทีต่อ้งก าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัของภาครฐัในการพฒันาระบบ
คลงัขอ้มลูขา่วสารเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการตรวจสอบตดิตาม ขอ้มลูขา่วสารที่
เผยแพรอ่อกไปใหม้คีวามถูกตอ้ง เพื่อใหป้ระชาชน รบัทราบขอ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้ง
ในเวลาทีร่วดเรว็และป้องกนัการสรา้งความเสยีหายต่อสงัคมในวงกวา้ง

กิจกรรมปฏิรปู

ความท้าทาย เป้าหมายในการปฏิรปู

น าเทคโนโลยีสมยัใหม่ อาทิ Big Data และระบบ AI เข้ามา
ช่วย และมมีาตรการสรา้งแรงจงูใจหรอืการใหร้างวลั ส าหรบั
การก ากบั เฝ้าระวงั Fake News เพ่ิมมากขึ้น ซึง่จะเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนในการสรา้งความมัน่คงใหก้บั ประเทศ และ
เสรมิสรา้งวฒันธรรมและจรยิธรรมทีด่ใีหก้บัประชาชน 

วาระปฏิรปูด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของประชาชนไทย

ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ
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ตรวจสอบและติดตาม และแก้ไขข้อมลู 
ข่าวสารเทจ็ การให้บริการระบบดิจิทลัของภาครฐั

ท่ีมีความปลอดภยั 
(data trust and data sharing)

อนุญาตให้ประชาชนสามารถควบคมุและ
ยกเลิกการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคล

อนาคตการเปล่ียนแปลงของรฐับาล

รฐับาลมแีนวโน้มในการใชเ้ทคโนโลย ีAI เพื่อแกปั้ญหา
และจดัการกบัข่าวสารเทจ็เหล่าน้ี อกีทัง้รฐับาลมี
แนวโน้มในการ ตรวจสอบ ตดิตาม และแกไ้ขขอ้มลูเทจ็
ผ่านทาง Social media ทีเ่พิม่มากขึน้

สรา้งความเชื่อมัน่ในการใหบ้รกิารระบบดจิทิลั
แก่ประชาชน

แนวโน้มการพฒันาของรฐัในดา้นการมสี่วน
รว่ม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้เพื่อสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชน

ตวัอยา่งระบบทีป่ระชาชนสามารถจดัการกบัขอ้มลูของ
ตนเองในฐานขอ้มลูของรฐั

ทีม่า: Deloitte Insights. Government Trends (2021)
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“เพ่ือต้องการท่ีจะรกัษาความเช่ือมัน่ของรฐับาลต่อประชาชน ดงันัน้รฐับาลควรท่ีจะปรบัเปล่ียนรปูแบบ
การให้บริการประชาชนเป็นดิจิทลัมากขึน้”

ตรวจสอบและติดตาม และแก้ไขข้อมลู ข่าวสารเทจ็
รฐับาลพยายามทีจ่ะตรวจสอบและตดิตามขอ้มลูเทจ็เพื่อจดัการแกไ้ขขอ้มลูเหล่านัน้ ดงันี้

Data signals
จากการส ารวจ 83 ประเทศทัว่โลกพบว่า รฐับาลการโครงการเกีย่วกบัการตรวจสอบขอ้มลู ขา่วสารเทจ็ของรฐับาลมากกว่า 29 โครงการ และโครงการสว่นมากเริม่ใชใ้นช่วงการ
เกดิโรคระบาดโควดิ – 19 วตัถุประสงคท์ีร่ฐับาลในหลายประเทศจดัท าการตรวจสอบขอ้มลูเทจ็นัน้ เพื่อตรวจสอบเกีย่วกบัขอ้มลูของโรคระบาดนี้ และ เพื่อตรวจสอบขอ้มลูเทจ็ใน
การเลอืกตัง้ 

• การสรา้งแคมเปญ จิตส านึกสาธารณะ (public awareness campaign) ผา่นช่องทาง social media
ประเทศออสเตรเลยีออกแคมเปญ “stop and consider” ซึง่เป็นโครงการหยุดการปล่อยขา่วเทจ็เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ในปี 2019

• รฐัสรา้งความรว่มมือกบัหลากหลายองคก์ร รวมทัง้แพลทฟอรม์ของโซเชียลมีเดีย เพื่อจดัการกบัข้อมูลเทจ็
ตวัอย่างเช่น Information Ministry ของประเทศอนิโดนีเซยี ไดร้เิริม่โครงการการตรวจจบัขอ้มูลข่าวสารเทจ็ ร่วมกบั บรษิทัขนาดใหญ่ในดา้นเทคโนโลยีของประเทศ
อนิโดนีเซยี เช่น Tech giant, Google และ Mafindo เป็นตน้

• รฐัให้ความรู ้และมี ชุดเครือ่งมือ(Toolkit) ในเรือ่งการป้องกนัและการยบัยัง้ข้อมูลเทจ็
ตวัอย่างเช่น The US Department of Homeland Security’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency มกีารคดิคน้และใชเ้ครื่องมอื เพื่อช่วยรฐั และรฐับาล
ทอ้งถิน่ในการจดัการกบัปัญหาขอ้มลูเทจ็ในทอ้งที่

• รฐัสร้างความโปร่งใสและความคล่องตวั (transparency and agility) ในการกระจายข่าวสารท่ีถกูต้อง และ รฐัให้ข้อมูลข่าวสารของรฐับาลผ่านหลากหลาย
ช่องทาง และแพลทฟอรม์เพื่อให้ประชาชนได้รบัข่าวสารท่ีถกูต้อง 

ตวัอย่างเช่น ในประเทศ นิวซแีลนด ์แคนาดา และฝรัง่เศส มกีารอพัเดตขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโรคระบาดโควดิ – 19 ไปในช่องทาง social media ทีห่ลากหลาย อกีทัง้
ประเทศฟินแลนดม์กีารใหข้อ้มลูขา่วสารผ่าน Influencer เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทีส่ะดวกขึน้

• รฐัใช้ AI (artificial intelligence )เป็นเครือ่งมือเพื่อจดัการกบัข้อมูลข่าวสารเทจ็
ตวัอย่าง เช่น The US Census Bureau ใช ้AI โดยมชีื่อว่า “Smart Alerts” เพื่อตดิตามและตรวจจบั ขอ้มลู ขา่วสารทัง้หมดผ่านทางโซเชยีลมเีดยี

ทีม่า: Deloitte Insights. Government Trends (2021)
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• รฐับาลควรทีจ่ะมเีป้าหมายในการสรา้งความเชือ่มัน่ ความโปร่งใส และความน่าเชือ่ถอืจากประชาชน เพื่อสรา้งความไวใ้จจากประชาชนมากยิง่ขึน้

• สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมมากยิง่ขึน้ โดยใชด้จิทิลัเพือ่เป็นชอ่งทางในการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนใหส้ามารถเป็นไปตามบนัไดการมสีว่นร่วม
ของประชาชน (ladder of participation)

• ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่งในการตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นเทจ็

• สง่เสรมิธรรมาภบิาลในการใชข้อ้มลูของประชาชน ในดา้นการเกบ็ และการใชข้อ้มลูของประชาชน เพื่อน าไปสูค่วามเชือ่มัน่ของประชาชนทีม่ต่ีอรฐับาล
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• รฐัสร้างความน่าเช่ือถือของระบบดิจิทลัเพ่ือให้ประชาชนมีความมัน่ใจและปลอดภยัในการใช้งาน 
• ระบบดิจิทลัของภาครฐัต้องมีการเกบ็และการใช้ข้อมลูของประชาชนอย่างโปร่งใส และปลอดภยัต่อการโจรกรรมข้อมลู

ของประชาชน  

ตวัอยา่งเช่น ประเทศองักฤษ The UK Department for Culture, Media and Sport ลงทุนในการสรา้งระบบความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู
(data trust) ไปกว่า 700,000 ปอนด ์เพื่อทีจ่ะสรา้งระบบใหป้ระชาชนตรวจวอบการเขา้ถงึและการใชข้อ้มลูส่วนตวั

ตวัอยา่งเช่น Estonia’s X – Tee platform เป็นระบบอ านวยความสะดวกในดา้นความปลอดภยัและการยนืยนัตวัตน (authenticated) ใน
แลกเปลีย่นขอ้มลูของประชาชนกบัภาครฐั  และประชาชนสามารถตรวจสอบว่ารฐับาลน าขอ้มลูส่วนตวัของตนไปใชอ้ยา่งไร เพื่อประชาชน
สามารถตรวจสอบการน าขอ้มลูไปใชใ้นทางทีน่่าสงสยั

การให้บริการระบบดิจิทลัของภาครฐัท่ีมีความปลอดภยั (Data Trust and Data Sharing)

อนุญาตให้ประชาชนสามารถควบคมุและยกเลิกการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคล

อนาคตการเปล่ียนแปลงของรฐับาล

ทีม่า: Deloitte Insights. Government Trends (2021)
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รฐับาลในหลายประเทศสร้างช่องทางการส่ือสาร และให้ข้อมูลการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสต่อประชาชนเพ่ือเพ่ิม
ความเช่ือมัน่ให้กบัรฐับาล และเศรษฐกิจของประเทศ อีกทัง้มีการเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารให้ประชาชนเข้าถึงและมี
ส่วนร่วมมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่งจากสถานการณ์โควดิ – 19 ทีร่ฐับาลสื่อสาร และด าเนินนโยบายอย่างโปรงใส และใหป้ระชาชนมสี่วนรว่ม เช่น 
• ประเทศใต้หวนั มกีารเปิดเผยและอพัเดตขอ้มลูจ านวนหน้ากากอนามยัทีม่อียู่ในประเทศแบบ real time อกีทัง้มสีายด่วน

และแอพพลเิคชัน่ใหป้ระชาชนแจง้ขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ประเทศเกาหลใีต้การใชร้ะบบตดิตามการแพร่กระจายเชือ้ จงึท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้สามารถจดัการกบั สถาณการณ์โควดิ 

โดยไมต่อ้งลอ็คดาวน์ จงึก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในรฐับาลและเศรษฐกจิของประเทศมากยิง่ขึน้
• ประเทศอนิเดยี Indian Ministry of Health ของรฐับาลประเทศอนิเดยีร่วมมอืกบั WhatsApp ในการพฒันา chatbot เพื่อ

เพิม่ความตระหนกั  ใหข้อ้มลูขา่วสาร และตอบค าถามประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์โรคโควดิ – 19 

การจดัการและ ยบัยัง้การ
ปล่อยข้อมลูเทจ็

สร้างช่องทางการส่ือสาร 
และ สร้างความโปร่งใสใน
การให้ข้อมลูของภาครฐั

รฐับาลในหลายประเทศแก้ปัญหาและวางแนวทางในการจดัการกบัข้อมูลเทจ็ท่ีหลากหลาย เพ่ือประโยชน์ในการสร้าง
ความมัน่ในการรบัมือกบัโรคโควิด – 19 ของรฐับาลในประเทศดงัน้ี
• รฐัสรา้งความรว่มมอืกบัหลากหลายองคก์ร รวมทัง้แพลทฟอรม์ของโซเชยีลมเีดยี เพื่อจดัการกบัขอ้มลูเทจ็

• ตวัอย่างเช่น ประเทศสงิคโปร์จดัการกบัข้อมูลเท็จและอธบิายแนวทางการตดัสนิใจในการแก้ปัญหาของรัฐ เพื่อ
ความโปรง่ใส ผ่านแอพพลเิคชัน่ WhatsApp และ telegram เป็นตน้

• The Federal Emergency Management Agency’s Coronavirus ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ตรวจสอบเกี่ยวกบั
ขอ้มลูเทจ็ และท าการยนืยนัขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิเกีย่วกบัสถานการณืการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ – 19

“การสร้างความเช่ือมัน่ของรฐับาลก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคระบาด Covid – 19”

ทีม่า: Deloitte Insights. Government Trends (2021)
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ธรรมาภิบาลรปูแบบใหม่ การเปล่ียนผ่านอ านาจ เทคโนโลยีเร่งการมีส่วนร่วมของประชาชน

การสญูเสียความเช่ือมัน่ในผู้มีอ านาจ ประชาชนคือผูมี้อ านาจตดัสินใจการมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั

ทีม่า: World Economic Forum (14 Sep 2021). Civic Participation Dynamic Briefing.

การใชอ้ านาจควบคุมเสรภีาพบางประการ
ของประชาชน และการทุ่มทรพัยากรเพื่อ
จดัการโรคโควดิ-19 เป็นตวัเร่งปฏกิิรยิา
โต้กลับจากประชาสังคม ส่งผลให้เกิด
แพลตฟอร์มส าหรบัการผลกัดนันโยบาย
รว่มกนัระหว่างผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลายๆ
ฝ่าย อาท ิchange.org และ Avaaz

ความเชื่อมัน่รฐัและสถาบนัปกครองแบบเก่าก าลงัลดลงใน
หลายประเทศทัว่โลก ส่งผลให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียรายอื่น
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยรีายใหญ่ ซึง่มสี่วนร่วมในแนวทาง
การเมอืงและการผลกัดนันโยบายมากขึน้
ในขณะเดยีวกนั Social Media กส็่งผลต่อการเคลื่อนไหว
ทางการเมอืงมากขึ้น และช่องว่างระหว่างผู้ที่คุ้นเคยกับ
อนิเตอร์เน็ต กบัผู้ที่ไม่สามารถเขา้ถงึอินเตอรเ์น็ต ก็ยงัมี
อยูเ่ช่นกนั

เทคโนโลยแีละโรคโควดิ-19 ส่งผลให้
พฤตกิรรมของประชาชนเปลีย่นไป ผูค้นกลา้
ประกาศจดุยนืทางการเมอืงและเรยีกรอ้งสทิธิ
มากขึน้จากเดมิทีม่สี่วนรว่มเฉพาะการโหวต
เลอืกตัง้ ประชาชนใหค้วามเชื่อใจกบัตนเอง
หรอืประชาชนกนัเองมากกว่ารฐั และพรอ้มใช้
การรวมเสยีงเพื่อขบัเคลื่อนแนวคดิ/นโยบาย

Civic Tech หรอืเทคโนโลยทีีช่่วยใหเ้กดิการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในแง่บวก และ
สามารถเก็บข้อมูลจากสาธารณชนได้เป็น
จ านวนมากก าลงัเตบิโตขึน้ โดยฝรัง่เศสไดจ้ดั
ให้มกีารเสวนาสาธารณะ (Great National 
Debate) เป็นเวลา 3 เดือน ทัง้ในแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ อย่างไรกด็ ีโรคโควิด-
19 ก็ได้แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการ
ชุมนุมประทว้งนอกพืน้ทีอ่อนไลน์เช่นกนั

นอกจากโรคโควดิ-19 จะท าให้หน่วยงานท้องถิน่มี
ความส าคัญเพิ่มขึ้นแล้ว ยงัท าให้ประชาชนเห็นว่า
รปูแบบการบรหิารรฐัแบบประเทศตะวนัตกในปัจจุบนั
ไม่ เพียงพอต่อการแก้ ปัญหา เกิดช่องว่ างทาง
การเมอืงซึง่นักประชานิยมอาจเขา้มาแสวงประโยชน์
ได ้นอกจากนี้ ผู้คนยงัเรยีกรอ้งใหป้ระชาชนมอี านาจ
ตดัสนิใจโดยตรงผ่านการประชาพจิารณ์มากขึน้ ซึ่งผู้
ฉวยโอกาสมกัจะเข้ามาบิดเบือนข้อมูล ท าให้ไม่ได้
ผลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ดเสมอไปดงั Brexit เป็นตวัอยา่ง

ในบางประเทศผู้มีอ านาจจากทัง้ภาครัฐและ
เอกชนมีความยินยอมจะให้อ านาจประชาชน
ตัดสินใจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั ้นต้องการ
ความร่วมมือจากประชาชนมากกว่าแค่การ
เลอืกตัง้ แต่เป็นการมสี่วนรว่มในทุกขัน้ตอน
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ประเดน็ด้านการมีส่วนร่วม SDGs’ Goal 5 & 11 ความเป็นไปได้

• การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นฐานขอ้มลู
เรือ่งรอ้งทุกขร์ะหวา่งหน่วยงานเพื่อให้
ขอ้มลูเรือ่งรอ้งทุกขจ์ากทัว่ประเทศถูก
จดัเกบ็ในฐานขอ้มลูเดยีว 

• การเปิดช่องทางใหห้น่วยงานของรฐั
เปิดรบัฟังความคดิเหน็ ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และ
เป็นศนูยก์ลางทางขอ้มลู

ความท้าทาย

▪การเชื่อมขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪ความทา้ทายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ
ของภาคประชาชน
▪การเขา้ถงึของบรกิาร
ดจิทิลัของภาคประชาชน
▪การขาดการน าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ

• เป้าหมายที ่5: บรรลุความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ และ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่สตรแีละเดก็หญงิ 
(Achieve gender equality and empower all women 
and girls)

• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการมสี่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบไดข้องประชาชน ไดแ้ก่
o 5.5 สรา้งหลกัประกนัว่า ผูห้ญงิจะมสี่วนร่วมอย่าง

เตม็ทีแ่ละมปีระสทิธผิลและมโีอกาสทีเ่ท่าเทยีมใน
การเป็นผูน้ าในทุกระดบัของการตดัสนิใจในทาง 
การเมอืงเศรษฐกจิและภาคสาธารณะ

o 5.b เพิม่พนูการใชเ้ทคโนโลยโีดยเฉพาะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ส่งเสรมิ
การใหอ้ านาจแก่ผูห้ญงิ

• เป้าหมายที ่ 11: ท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของ
มนุษยม์คีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา้นทานและ
ยัง่ยนื (Make cities and human settlements 
inclusive, safe, resilient and sustainable)

• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการมสี่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบไดข้องประชาชน ไดแ้ก่
o 11.3 ยกระดบัการพฒันาเมอืงและขดี

ความสามารถในการมสี่วนรว่มใหค้รอบคลุมและ
ยัง่ยนืเพือ่การวางแผนและการบรหิารจดัการการ
ตัง้ถิน่ฐานของมนุษยอ์ย่างมสี่วนรว่ม บูรณาการ
และยัง่ยนืในทุกประเทศ ภายในปี 2573

ทีม่า: sdgmove.com, https://sdgs.un.org/

การพฒันาระบบจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์
และการพฒันาระบบกลางท่ีให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมลูและมีสวนร่วมแสดงความ
คิดเหน็ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านจดัซ้ือจดัจ้าง 
และงบประมาณ เป็นต้น 
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ประเดน็ด้านการมีส่วนร่วม SDGs’ Goal 16 ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เป้าหมายที ่16: ส่งเสรมิสงัคมทีส่งบสุขและครอบคลมุ
เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ใหทุ้กคนเขา้ถงึความยุตธิรรม
และสรา้งสถาบนัทีม่ปีระสทิธผิลรบัผดิชอบและ
ครอบคลุมในทุกระดบั (Promote peaceful and 
inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels)

• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการมสี่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบไดข้องประชาชน ไดแ้ก่
o 16.5 ลดการทุจรติในต าแหน่งหน้าทีแ่ละการรบั

สนิบนทุกรปูแบบ
o 16.6 พฒันาสถาบนัทีม่ปีระสทิธผิลมคีวาม

รบัผดิชอบและโปร่งใสในทุกระดบั
o 16.7 สรา้งหลกัประกนัว่าจะ มกีระบวนการ

ตดัสนิใจทีม่คีวามรบัผดิชอบ ครอบคลุม มสี่วน
ร่วมและมคีวามเป็นตวัแทนทีด่ใีนทุกระดบัการ
ตดัสนิใจ

o 16.8 ขยายและเสรมิความ แขง็แกร่งของการมี
ส่วนร่วมของประเทศก าลงัพฒันาในสถาบนัโลกา
ภบิาล

o 16.10 สรา้งหลกัประกนัวา่สาธารณชนสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูและมีการปกป้องเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน
โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและ
ความตกลงระหวา่งประเทศ

ทีม่า: sdgmove.com, https://sdgs.un.org/

• การเปิดช่องทางใหห้น่วยงานของรฐัเปิดรบั
ฟังความคดิเหน็ ประชาชนไดม้สี่วนร่วมใน
การแสดงความคดิเหน็ และเป็นศนูยก์ลาง
ทางขอ้มลู

▪การเชื่อมขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪ความทา้ทายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ
ของภาคประชาชน
▪การเขา้ถงึของบรกิาร
ดจิทิลัของภาคประชาชน
▪การขาดการน าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ

การพฒันาระบบกลางท่ีให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมลูและมีสวนร่วมแสดงความคิดเหน็ เช่น 
ด้านกฎหมาย ด้านจดัซ้ือจดัจ้าง และ
งบประมาณ เป็นต้น 


