
โครงการจดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2566 - 2570

เอกสารประกอบการประชุมระดมสมอง

กลุ่ม สทิธแิละสวสัดกิารประชาชน

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

และ บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

15 ตุลาคม 2564



2

Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



3

Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



FC Group - AGENDA

4



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)
▪ การบรกิารภาครฐัในดา้นต่าง ๆ 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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ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



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.



ความเหล่ือมล า้ทางสิทธิ
สวสัดิการประชาชน 



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

20

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



เป้าหมายและความท้าทายด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชนในปัจจบุนั และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

ด้านสงัคม
1.  การมรีะบบการออมเพื่อสรา้งหลกัประกนัรายไดห้ลงัวยัเกษยีณทีเ่พยีงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบ
2.  ผลกัดนัใหม้ฐีานขอ้มลูทางสงัคมและคลงัความรูใ้นระดบัพืน้ที ่เพื่อใหส้ามารถจดัสวสัดกิารและสรา้งโอกาสในการประกอบ

อาชพีทีต่รงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
3.  การปฏริปูการขึน้ทะเบยีนคนพกิาร เพื่อใหค้นพกิารไดร้บัสทิธสิวสัดกิารและความชว่ยเหลอืไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถงึ
4. การสรา้งกลไกทีเ่อือ้ใหเ้กดิชมุชนเมอืงจดัการตนเอง
5. การสรา้งมลูค่าใหก้บัทีด่นิทีร่ฐัจดัใหก้บัประชาชน

ด้านปรบัเปล่ียนรปูแบบการบริหารงานและการบริการภาครฐัไปสู่ระบบดิจิทลั

ความเหล่ือมล า้ทาง
รายได้

ความเหล่ือมล า้ทาง
เพศ

ความเหล่ือมล า้ใน
ระดบัโลก

ความเหล่ือมล า้ทาง
ชาติพนัธุ์

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

10.1 ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึโอกาสทางเศรษฐกจิ 
สงัคม และการเมอืงได ้โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ
10.2 ขจดันโยบายและผลของนโยบายทีน่ าไปสู่
ความไม่เสมอภาค
10.3 ใชน้โยบายการคลงั ค่าจา้ง และการคุม้ครอง
ทางสงัคม เป็นเครื่องมอื

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

•การบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มูล
ระหว่างหน่วยงานเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเขา้ถงึการ
ใหบ้รกิารของภาครฐัในทุก
ภาคส่วนของประชาชน

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ 
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน
▪การขาดการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้
อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

SDGs’ Goal 10

Human Rights

Public Finance and Social Protection

Inequality ในทุกมิติ



Painpoint ของประชาชน ผูใ้ช้บริการด้านสิทธิสวสัดิการของไทยในปัจจบุนั
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การเข้าถึง
และ

ลงทะเบยีนรบั
สิทธ์ิ

การให้
ข้อมลู

การรบัเร่ือง
ร้องเรียน/ 

Feedback จาก
การบริการ

▪ ตอ้งเดนิทางไปหน่วยงานดว้ย
ตนเอง

▪ การกรอกขอ้มลูซ ้าทีร่ฐัมอียูแ่ลว้
▪ ใชส้ าเนาเอกสารทีร่ฐัเคยไดร้บัแลว้
▪ ไม่สามารถตดิตามสถานะการ

ลงทะเบยีน
▪ บางหน่วยงานยงัไมร่บับตัร

ประจ าตวัอเิลก็ทรอนิกส์
▪ ไม่ทราบว่าตอ้งตดิต่อรฐัในเรือ่ง

ใดบา้ง

▪ กรอกฟอรม์มาก
▪ ขอ้มลูการรบับรกิารบนเวบ็ไซต์

ไม่เป็นปัจจุบนั
▪ ไม่ทราบระยะเวลาและหลกัการ

ในการพจิารณาและอนุมตัิ
▪ ไม่ทราบว่าวธิกีารทีถู่กตอ้ง และ

ตอ้งมเีอกสารใดบา้งในการเขา้
รบับรกิาร

▪ ไม่มกีารแจง้เตอืนระยะเวลา และ
เตอืนใหร้บัสทิธิ ์

▪ ไมท่ราบช่องทางรอ้งเรยีน
▪ ไมม่ัน่ใจว่าเรือ่งรอ้งเรยีนจะไปถงึผูม้อี านาจตดัสนิใจ 
▪ ไมท่ราบวธิกีารด าเนินการภายหลงัรอ้งเรยีนแลว้
▪ ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารไดย้าก เนื่องจากช่องทางการสื่อสารไม่เพยีงพอ

▪ เจา้หน้าทีใ่หข้อ้มลูไมค่รบถว้น
▪ ขอ้มลูขัน้ตอนทีน่ าเสนอเขา้ใจยาก
▪ ไมส่ามารถดงึขอ้มลูภาครฐัไปใชง้านต่อได้
▪ ค าแนะน าทีป่รากฏในการใหบ้รกิารเป็นลกัษณะทัว่ไป ไมเ่ฉพาะเจาะจงกบัสทิธิ

สวสัดกิารของแต่ละประเภทผูร้บับรกิาร หรอืสทิธขิองแต่ละบุคคล

ลงทะเบียน การจดัการเอกสาร การให้บริการ

▪ ไม่ทราบสทิธแิละสวสัดกิารทีพ่งึได้
▪ ไม่ทราบว่ามบีรกิารใดทีด่ าเนินงาน

ทางออนไลน์ได้
▪ ไม่ไดร้บัการสือ่สารจากหน่วยงาน

ภาครฐัโดยตรง แต่ไดร้บัรูเ้รื่องสทิธิ
จากแหล่งอื่น เช่น ชุมชน การบอกต่อ

▪ หาขอ้มลูดา้นสทิธสิวสัดกิารบน
เวบ็ไซตไ์ม่พบ

▪ รบัขอ้มลูบางประการไม่ได ้เน่ืองจาก
ความบกพร่องในการสือ่สาร

▪ ระบบใหบ้รกิารออนไลน์ไม่เสถยีร
▪ ตอ้งสรา้งบญัชหีลายอนัเพือ่เขา้ถงึ

บรกิารหลายประเภท



จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคด้านสิทธิสวสัดิการประชาชนของประเทศไทย
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• มนีโยบายทีใ่หค้วามส าคญักบักบักลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามเปราะบาง 
เช่น กลุ่มผูม้รีายไดน้้อย กลุ่มคนไรท้ีพ่ ึง่ กลุ่มผู้พกิาร เป็นตน้

• มนีโยบายดา้นดจิทิลัส าหรบัระบบสทิธสิวสัดกิารประชาชน

• หน่วยงานดา้นสทิธสิวสัดกิารประชาชนมคีวามสามารถในการใชง้าน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน

• ขาดการบูรณาการในจดัการฐานขอ้มลูดา้นสทิธ ิสวสัดกิารประชาชน 
และยงัไมส่ามารถน าขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• ขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
• บุคลากรไม่ได้รบัการพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถงึ
• ระเบียบและแนวปฏิบัติกรมไม่สอดคล้องกับการพัฒนาบริการ

อเิลก็ทรอนิกส์

• ความทนัสมยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในปัจจุบนัท าให้เพิ่ม
ช่องทางในการเข้าถึงบรกิารของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและ
รวดเรว็มากยิง่ขึน้

• แนวโน้มสงัคมให้ความสนใจและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสงัคม
และการด าเนินงานดา้นสวสัดกิารมากขึน้

• เครือข่ายภาคธุรกิจ CSR และ SE เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
สวสัดกิารสงัคม รวมทัง้สนับสนุนทรพัยากรดา้นต่างๆ ใหค้รอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถงึมากขึน้

• สถานการณ์ปัญหาสงัคมมแีนวโน้มรุนแรง และซบัซอ้นขึน้ส่งผลใหไ้ม่
สามารถแกไ้ข ช่วยเหลอืไดท้นัต่อสถานการณ์

• โครงสรา้งประชากรทีเ่ปลีย่นแปลงไปและการเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ
ของไทย

• ปัญหาความเหลื่อมล ้าทีม่แีนวโน้มรนุแรงขึน้หลงัการระบาด
โควดิ-19 

• การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม และกระแสโลกาภวิตัน์ของ
โลกปัจจบุนั

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities
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ทีม่า: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

แผนพฒันาดิจิทลัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พ.ศ. 2562-2564)

แผนพฒันาดิจิทลัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พ.ศ. 2562-2564)

วิสยัทศัน์ พฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิารดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั ทีท่นัสมยั มัน่คงปลอดภยั

ยทุธศาสตร์

พนัธกิจ
1. เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและการใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
2. ส่งเสรมิการพฒันาระบบสารสนเทศและการบรูณาการขอ้มลู 
3. สรา้งความเชือ่ม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัและรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ระบบสารสนเทศ 

4. สนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
5. เพิม่สมรรถนะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัของบุคลากร

เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมมีาตรฐานบรกิารศนูยข์อ้มลูภาครฐั
2. การบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพ
3. ระบบสารสนเทศมคีวามมัน่คงปลอดภยั และใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่อง
4. ขอ้มลูและระบบสารสนเทศมมีาตรฐาน และบรูณาการการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั
5. บรหิารจดัการดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
6. ประชาชนไดร้บับรกิาร/เขา้ถงึบรกิารผ่านระบบเทคโนโลยดีจิทิลั
7. บุคลากรมคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
เทคโนโลยดีจิทิลั

การสรา้งความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
เพื่อการพฒันาสงัคมและการรกัษา

ความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ

การพฒันาระบบสารสนเทศ
และการบรูณาการขอ้มลู

การบรหิารจดัการและใหบ้รกิาร
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

พฒันาบุคลากร
ใหพ้รอ้มเขา้สู่ยคุดจิทิลั

1

4

3

5

2
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โครงการภายใต้แผนพฒันาดิจิทลัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พ.ศ. 2562-2564)

ประเดน็ แผนงาน หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

ยทุธศาสตรท่ี์ 1
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

1. การพฒันาศนูยข์อ้มลู (Data Center)

2. การพฒันาระบบสือ่สารและบรกิารดา้นเครอืขา่ย

3. พฒันาระบบคอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพทนัสมยั

• สป./ดย./ผส./สค./พส./
พก./กคช./สธค./พอช.

ยทุธศาสตรท่ี์ 2
การสรา้งความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัเพื่อการพฒันาสงัคมและการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ

1. การพฒันาระบบและรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
▪ จดัท า ทบทวน นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
▪ พฒันามาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั สอดคลอ้งตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001
▪ จดัหาระบบ/ครุภณัฑ/์อุปกรณ์ ในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ
▪ รณรงคเ์พือ่ใหเ้กดิความตระหนกัและสรา้งวฒันธรรม 

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัอย่างปลอดภยั

ยทุธศาสตรท่ี์ 3
การพฒันาระบบสารสนเทศ
และการบรูณาการขอ้มลู

1. การพฒันาระบบสารสนเทศและการน าเสนอดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

2. การสง่เสรมิสนบัสนุนการเขา้ถงึและการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขนาดใหญ่ของ พม.

3. การพฒันามาตรฐานขอ้มลูกลาง พม.

4. การบรูณาการขอ้มลูกลางการจดัสวสัดกิารของกระทรวง

• สป./ดย./ผส./สค./พส./
พก./กคช./สธค./พอช.

• สป./ดย./ผส./สค./พส./
พก./กคช./สธค./พอช.

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การบรหิารจดัการและ
ใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

1. การพฒันากระบวนการและระบบบรหิารจดัการส านกังานดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

2. การพฒันาการใหบ้รกิารประชาชนดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

• สป./ดย./ผส./สค./พส./
พก./กคช./สธค./พอช.

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาบุคลากร
ใหพ้รอ้มเขา้สู่ยคุดจิทิลั

1. การพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

2. การสรา้งความร่วมมอืในการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

• สป./ดย./ผส./สค./พส./
พก./กคช./สธค./พอช.

ทีม่า: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์



e

สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านสิทธิสวสัดิการประชาชน แบง่ตามประเภทบริการ

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชน (e-Welfare)

• กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์และหน่วยงาน
ในสงักดั

• กรมบญัชกีลาง
• ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั
• กรมการจดัหางาน
• กรมพฒันาฝืมอืแรงงาน
• ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ
• ส านกังานประกนัสงัคม
• กรมการปกครอง
• กรมการกงศุล
• ส านกังานต ารวจแห่งชาติ
• กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั
• หน่วยงานในสงักดักระทรวง

ยุตธิรรม
• การไฟฟ้านครหลวง/ส่วนภมูภิาค
• การประปานครหลวง/ส่วน

ภมูภิาค
• สพร.

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การบริการสงัคม (Social Service)
การช่วยเหลือทางสงัคม 

(Social Assistance)
การประกนัสงัคม (Social Insurance)

1 2 3

ระบบตรวจสอบสิทธิสวสัดิการสงัคม

อาท ิบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (บตัรคนจน) เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ 
เบี้ยยงัชพีผูพ้กิาร เงนิอุดหนุนเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ

ระบบให้บริการผูป้ระกนัตนผา่นอินเทอรเ์น็ต
สมาชกิผูป้ระกนัตนสามารถเขา้สูร่ะบบเพือ่ตรวจสอบขอ้มลู
การส่งเงนิสมทบ ตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงนิอิเล็กทรอนิกส ์
ขอเปลีย่นแปลงสถานพยาบาล รวมถงึแจง้ประสบอนัตราย
เนื่องจากการท างาน (e-compensate)

ระบบขึน้ทะเบียนผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40

บตัรประกนัสงัคมอิเลก็ทรอนิกส ์
SSO  Connect

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้าง
และผูป้ระกนัตน (COVID-19)

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรบัเงินอดุหนุน/
เงินสงเคราะห์
ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงนิอุดหนุน /เงนิสงเคราะห์ ของ
โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพม. อาทิ เงิน
อุดหนุนสงเคราะหค์รอบครวัผูม้รีายไดน้้อยและผู้ไรท้ีพ่ ึง่ เงนิ
อุดหนุนเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ เป็นตน้

ระบบบริการคนพิการ
- ขอมบีตัรประจ าตวัคนพกิาร
- ขอรบับรกิารลา่มภาษามอื
- กูย้มืเงนิฉุกเฉนิส าหรบัคนพกิาร

ระบบยื่นขอรบับ าเหน็จบ านาญ (e-pension)

ระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาล (e-csmbs)
ระบบตรวจสอบสถานะการขอรบัความช่วยเหลือ

ศนูยช่์วยเหลือสงัคม สายด่วน 1300

ระบบแจ้งความต้องการท่ีอยู่อาศยั
ส าหรบัผู้มีรายได้น้อย

ระบบตรวจสอบสิทธิรกัษาพยาบาล

ไทยมีงานท า
เวบ็ไซตศ์ูนยก์ลางรบัสมคัรงาน ทัง้ภาครฐั เอกชน
รวมถงึหลกัสตูรการฝึกอบรม

DSD Smart Skill and Services
ระบบรบัรองความรูค้วามสามารถ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบอาชีพที่
อาจเป็นอนัตรายตอ่สาธารณะ  ตามพรบ.สง่เสรมิการพฒันา
ฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2557

ระบบนัดหมายแจ้งความออนไลน์

RTP Application Center

DPM Reporter
แอพพลเิคชัน่รายงานขา่ว และแจง้เตอืนสาธารณภยั

คลินิกยติุธรรม E-Justice
ศูนยใ์หค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมาย

ระบบขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน

ระบบย่ืนค าฟ้องอิเลก็ทรอนิกส ์

บริการขอติดตัง้ประปา ตรวจสอบค่าน ้า ช าระค่าน ้า

บริการขอใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบประวติัใช้ไฟ ช าระค่าไฟ

ระบบลงทะเบียนรบัสิทธิ
มาตรการเยียวยา โควิด -19
- โครงการคนละครึง่
- โครงการเราชนะ
- โครงการยิง่ใชย้ิง่ได้

แอปพลิเคชนั “เป๋าตงั”
เป็นตวักลางในการกระจายเงนิของภาครฐัสูป่ระชาชน 
โดยประชาชนสามารถใชจ้า่ยเงนิในโครงการตา่ง ๆ 
ไดผ้า่นบรกิาร “G-wallet”

โปรแกรมตรวจสอบผูมี้สิทธิเลือกตัง้

พฒันาแพลตฟอรม์ข้อมูลกลางด้านสวสัดิการ Welfare platform



ประเภทโครงการด้านสวสัดิการแบง่ตามแผนระดบัต่างๆ ท่ีมีการด าเนินการอยู่
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โครงการส าคญั – Government Welfare Platform 
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หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชน
(Stakeholders) 
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บริการด้านสิทธิ สวสัดิการ
ประชาชน

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั ประชาชน

ผูบ้ริหารภาครฐั

นิติบคุคล

กรมบญัชีกลางกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์และหน่วยงานในสงักดั เช่น

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารส านกังานปลดักระทรวง
กรมส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิาร

กรมกจิการผูส้งูอายุ

กรมการปกครอง

กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

ส านักงานพฒันารฐับาล
ดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการ
การพฒันาระบบราชการ

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม

กรมการจดัหางาน

ส านักงานประกนัสงัคม

กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

กระทรวงยติุธรรม

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

RTP Application Center

ระบบตรวจสอบสิทธิรกัษาพยาบาล
DSD Smart Skill and Services

ระบบนัดหมายแจ้งความออนไลน์

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรบัเงิน
อดุหนุน/เงินสงเคราะห์

ระบบยื่นขอรบั
บ าเหน็จบ านาญ 

(e-pension)

ระบบสวสัดิการ
รกัษาพยาบาล 

(e-csmbs)

โปรแกรมตรวจสอบผูมี้สิทธิเลือกตัง้

ระบบขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน

บริการขอติดตัง้ประปา

บริการขอใช้ไฟฟ้า

การประปานครหลวง/
ส่วนภมิูภาค

การไฟฟ้านครหลวง/
ส่วนภมิูภาค

ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั



Best Practice 1: MyGov ID (IRELAND)
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรบั
เข้าถึงสวัสดิการและบริการ
ต่างๆ ของภาครฐั

ระบบบรกิารออนไลน์ของ
ภาครัฐทางด้านการงิน
และภาษี

ระบบให้บริการออกหรือ
ต่ออายุ ใบอนุญาตขับขี่
ออนไลน์

ระบบจองและวา งแผนสอบ
ใบขบัขีอ่อนไลน์และบรกิารขอ้มลู
ความปลอดภยับนทอ้งถนน

ร ะบบบริก า รข้อมู ล แ ล ะ
ลงทะเบียนเพื่ อขอรับเงิน
สนบัสนุนดา้นการศกึษา

แพลต์ฟอร์มเพื่อการจ้าง
งาน ที่เชื่อมโยงผู้หางาน
เขา้กบัผูท้ีต่อ้งการจา้งงาน

ระบบลงทะเบียน แก้ไข
ขอ้มูล และตรวจสอบสทิธิ
ในการเลอืกตัง้

กล่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรบัเขา้ถึงจดหมาย เอกสาร
และขา่วสารจากภาครฐั

ระบบลงทะเบียนเพื่อร ับ
เงนิค่าชดเชยการดูแลบุตร 
(childcare subsidy)

ระบบบริการออนไลน์ของ 
Department of Agriculture, 
Food and Marine

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ:

ทีม่า: MyGov ID (https://www.mygovid.ie)

MyGov ID คือ ระบบยืนยนัตวัตนดิจิทลั (E-ID System) ของรฐับาลไอรแ์ลนดท่ี์ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ออนไลน์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐัได้อย่างครอบคลุมและปลอดภยั  โดยใช้เพียงบญัชีเดียว ประชาชนสามารถสรา้งบญัชี 
MyGov ID ได้โดยใช้ Personal Public Services (PPS) number, Public Services Card (PSC) และโทรศพัทม์ือถือท่ีสามาถ
รบัข้อความได้ เพื่อใช้ในการยืนยนัตวัตน

ใชก้ารยนืยนัตวัตนสองขัน้ตอน (two-step 
authentication) เพือ่สรา้งความปลอดภยัใหก้บับญัชี
มกีารขยายบรกิารภาครฐัทีใ่ชร้ว่มกบับญัชี MyGov 
ID อย่างต่อเนื่อง 

ความส าเรจ็ และประโยชน์
• ในปัจจุบนัมจี านวนบญัชผีูใ้ชท้ีเ่ป็น verified account มากกว่า 1,000,000 บญัชี
• ช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชนในการเขา้ถงึบรกิารออนไลน์ของภาครฐั โดยใชบ้ญัชเีดยีว (single account)
• ท าหน้าทีเ่ป็นแพลตฟอรม์บรหิารจดัการตวัตนอนัเป็นแกนกลางของยทุธศ์าสตร ์Public Service ICT ของภาครฐั



Best Practice 2: MyWelfare (IRELAND)
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

Pathways to Work COVID-19 Services Parents, Children, Family

Accessing Public Services

Pensions and Older People Statements and Refunds Out of Work Payments

Health, Disability, Illness

• JobsIreland.ie  แหล่งรวบรวบรวมงาน
ภายในประเทศทีก่ าลงัเปิดรบัสมคัร

• Patways to works แหล่งรวบรวม
บรกิารทีเ่กีย่วกบัการพฒันาทกัษะ

• COVID-19 Enhanced Illness Benefit
ลงทะเบยีนรบัผลประโยชน์ส าหรบัผูป่้วย
โควดิหรอืผูท้ีต่อ้งกกัตวัตามค าสัง่

• COVID-19 Pandemic Unemployment 
Payment ลงทะเบยีนรบัการสนบัสนุน
ส าหรบัแรงงานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ

ระบบลงทะเบยีนรบัสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ  อาทิ
• Paternity Benefit
• Maternity Benefit
• Back to school Clothing & Footwear 

Allowance
• Working Family Payment

• ยืน่ขอเลข Personal Public Service 
(PPS) Number

• บรกิารต่ออายุ Public Services Card 
• บรกิารขอ้มลูเกีย่วกบั Public Services Card 

• Benefit Payment for 65-year-olds 
เงนิเบีย้เลีย้งส าหรบัผูม้อีายุ 65 - 66 ปีที่
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพีในปัจจุบนั

• Pension Recalculation ระบบช่วย
ค านวณเงนิบ านาญตามกฎหมายใหม่

• Contribution Statement เอกสารสรุป
รายการประกนัสงัคม

• Payment Statement เอกสารสรุปรายงาน
เงนิสนบัสนุนจาก Department of Social 
Protection

• Jobseeker’s Payment ลงทะเบยีนรบัเงนิ
ช่วยเหลอืส าหรบัผูท้ีก่ าลงัวา่งงาน

• Part-time Jobseeker’s Declaration 
ระบบรายงานการถูกจา้งงานชัว่คราวส าหรบั
ผูร้บัผลประโยชน์

• Treatment Benefits eligibility ระบบ
ตรวจสอบเพือ่รบัสทิธบิรกิารทางแพทย์

• Benefit of Work Estimator ระบบ
ค านวณสทิธปิระโยชน์ผูพ้กิาร/ผูป่้วย
คงเหลอืภายหลงัมรีายไดจ้ากการท างาน

ทีม่า: MyWelfare (https://services.mywelfare.ie)

หมวดหมู่และตวัอย่างบริการภาครฐัท่ีสามารถเข้าถึงได้บน MyWelfare:

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ:

Login with

Single login with MyGovID account
Moblie-friendly website

MyWelfare คือ เวบ็ไซตก์ลางท่ีเช่ือมโยงไปสู่บริการออนไลน์ด้านสวสัดิการของภาครฐัอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น 
บริการนัดหมาย ระบบรบัสมคัรโครงการสวสัดิการต่าง ๆ  ของภาครฐั บริการอพัเดตข้อมูลส่วนตวั ไปจนถึงการขอออก
เอกสาร  โดยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการทัง้หมดได้อย่างสะดวกสบายเพียงลงช่ือเข้าใช้ด้วยบญัชี MyGovID
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ประเทศเกาหลีใต้มีความพยายามในการพฒันาระบบ e-Government มานานกว่า 50 ปี นับตัง้แต่ช่วง ค.ศ. 1960 มาจนถึงปัจจบุนั 
โดยในปัจจบุนั เกาหลีใต้แบ่งรปูแบบบริการภาครฐัไว้ทัง้หมด 3 รปูแบบ คือ Government-to-Citizen (G2C) Government-to-
Business (G2B) และ Government-to-Government (G2G) ซ่ึงรวมแล้วมีบริการกว่า 16 ชนิด โดยรปูแบบบริการท่ีเก่ียวข้องกบั
ด้านความเหลื่อมล า้ทางสิทธิสวสัดิการประชาชน คือ บริการในกลุ่ม Government-to-Citizen (G2C) และ Government-to-
Government (G2G) 

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ:

ทีม่า: Digital Government (https://www.dgovkorea.go.kr/)

มีเป้าหมายให้เกิดการให้บริการภาครฐัท่ีมีลกัษณะดงัน้ี
มุง่เน้นบรกิาร (Service-oriented)
มปีระสทิธภิาพ (Effective/Efficient)
เปิดเผย (Transparent/Open)

ความส าเรจ็ และประโยชน์
• United Nations E-Participation Index (EPI) 1st Rank ในปี 2020
• United Nations E-Government Development Index (EGDI) 2nd Rank ในปี 2020

G2C G2B G2G

Gov24 (Public Service Portal)
KIPO net

(intellectual properties)
Shared Mobile 

Service Platform

Data.go.kr (Open Data Portal) KONEPS (procurement) Digital Budget Accounting

Bokjiro (Welfare) Bizinfo (SMB support) On-Nara (e-Document and BPS)

e-People (Participation) UNI-PASS (customs) Shared Services for Local Gov.

NEIS (Education) Personnel Management

HomeTax (Tax)
Public Information Sharing 

Center
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ รฐับาลเกาหลีใต้มีการด าเนินการภายใต้นโยบาย Digital Government Services ในรปูแบบของบริการดิจิทลัภาครฐัมากกว่า 12 

บริการในส่วนของ Government-to-Citizen (G2C) และ Government-to-Government (G2G) โดยมีตวัอย่างบริการดิจิทลัภาครฐั
ท่ีน่าสนใจมากมาย ทัง้ระบบการจดัเกบ็ข้อมูลประชาชน การบริหารจดัการสวสัดิการ การมีส่วนรว่มของภาคประชาชน และภาษี

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ:

ทีม่า: Digital Government (https://www.dgovkorea.go.kr/)

G2C

Gov24 (Public Service Portal) Bokjiro (Welfare) e-People (Participation) HomeTax (Tax)

G2G

On-Nara (e-Document and BPS)

ผูใ้ชง้าน 890,000 ราย

หน่วยงานทีใ่ชง้าน 289 แห่ง

รองรบัลายเซน็ดจิทิลัและ
ระบบป้องกนัการปลอมแปลง

เอกสารรปูแบบ XML-Based 

คน้หาบรกิารภาครฐักว่า 70,000 
ชนิด ผ่านตวักรอง อาท ิต าแหน่ง

เขา้ถงึบรกิารภาครฐักว่า 3,000 
ชนิดทางออนไลน์

เผยแพร่ขอ้มลู ขา่วสาร รายงาน
กฎหมาย สถติิ

One-stop-service อาท ิ
การแจง้สถานะบุคคล การขอ
สทิธปิระโยชน์ส าหรบัเดก็ เป็นตน้

ระบบ Portal 
ส าหรบัเผยแพร่ขอ้มลู

ดา้นสวสัดกิารประชาชน 
รวมถงึระบบคน้หา 
ลงทะเบยีน และ

ตรวจสอบสทิธแิละสถานะ
การรบัสวสัดกิาร

ระบบยื่นค ารอ้งออนไลน์ที่
เชื่อมโยงไปยงัหน่วยงานภาครฐั

ระบบ Big Data Analysis 
ส าหรบัตดิตามและวเิคราะห์
ประเดน็การรอ้งเรยีน เพื่อ

พฒันาการใหบ้รกิารของภาครฐั

ระบบการช าระและรบั
ภาษคีนืแบบออนไลน์

ระบบจดัเกบ็และคน้หา
เอกสารทางภาษี

การยื่นสง่/ขอเอกสารจาก
National Tax Service
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ระบบยืนยนัตวัตนผา่นApplication ท่ีรว่ม
รวมการเข้าถึงบริการสิทธ์ิสวสัดิการไว้จดุเดียว

Welfare Membership
-

ระบสมาชกิทีจ่ะ Customized บรกิารสวสัดกิารที่
เกีย่วขอ้งกบัแต่ละบุคคล ตามขอ้มลูรายได ้อาชพี 
ครอบครวั ทีป่ระชาชนใหข้อ้มลูไว ้เพื่อตรวจสอบสทิธิ ์
สวสัดกิาร ทัง้หมด และค านวณสวสัดกิารทีพ่งึไดร้บั
ล่วงหน้า



Maturity Model การพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชน
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การก าหนดสิทธ์ิ
การเข้าถึงข้อมลู และการ

ตรวจสอบสิทธ์ิ
การลงทะเบียนรบัสิทธ์ิ การรบัสิทธ์ิและใช้สิทธ์ิ และการ

ติดตามการใช้งาน

• มีระบบวิ เค ราะห์ความ
ต้องการของประชาชนและ
แนวโน้มของการใชส้ทิธิใ์น
เชงิรุก เพื่อก าหนดสิทธิใ์ห้
กลุ่มเป้าหมายอย่างแมน่ย า

• ก าหนดสิทธิส์วัสดิการให้
ประชาชนแต่ละคนได้อย่าง
เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง
(Personalized)

▪ ระบบใหป้ระชาชนรบัทราบสทิธิ ์
และสวสัดกิารในแตล่ะชว่งเวลา
ล่วงหน้า

▪ ระบบใหบ้รกิารสทิธิแ์ละรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนออนไลน์ รองรบั Input ดว้ย
เสยีง (Voice Recognition) หรอืม ี
Chatbot ใหบ้รกิารตรวจสอบสทิธิแ์ละ
การรอ้งเรยีนอตัโนมตัิ

▪ ระบบใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูในการวเิคราะห์
คุณสมบตัผิูร้บัสทิธิแ์ละลงทะเบยีนโดย
อตัโนมตั ิประชาชนเพยีงเลอืกยนิยอม
หรอืไมย่นิยอมในการรบัสทิธิ ์

▪ ระบบลงทะเบยีนผา่นระบบออนไลน์และ
ยนืยนัตวัตนดว้ยระบบ Digital-ID 

▪ สามารถระบุสทิธิต์า่งๆ ทีม่บีนระบบ
ออนไลน์ หรอืบตัรสวสัดกิาร

▪ มกีารเกบ็ขอ้มลูการใหส้วสัดกิาร
ช่วยเหลอื ทีส่ามารถตดิตามประวตัิ
การใชง้านรายบุคคลยอ้นหลงั

▪ รวมทัง้วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชส้ทิธิ ์
สวสัดกิาร เพือ่น าขอ้มลูไปวเิคราะห์
ดว้ย AI ตอ่ไปส าหรบัการวางนโยบาย
การก าหนดและใหส้ทิธิส์วสัดกิารอยา่ง
แมน่ย า (Prescriptive Analytics)

• มีฐ านข้อมู ลบู รณากา ร
ข้ อ มู ล ป ร ะ ช า ช น จ า ก
หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ก า ร ใ ห้ สิ ท ธิ ส์ วั ส ดิ ก า ร
ประชาชนทัง้หมด

• ร ะ บ บ จ า แ น ก ก ลุ่ ม
ประชาชนตามลกัษณะของ
สิทธิแ์ละสวัสดิการที่ควร
ไดร้บั (Segmentation)

• มี ร ะ บ บ จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล สิ ท ธิ ์ที่
ป ระชาชนสามารถ เข้าถึง เพื่ อ
ตรวจสอบสิทธิไ์ด้บนระบบเดียว
(One stop service & Self 
Services)

• มรีะบบแจง้เตอืนขอ้มลูสทิธิต์่างๆ ที่
ผูม้สีิทธิไ์ด้รบัรายบุคคล เช่น SMS 
Email จดหมาย หรือผ่าน 
Application รบัสทิธิ ์

• ตดิตามและแก้ไขการรอ้งเรยีนผ่าน
ชอ่งทางออนไลน์

▪ มรีะบบลงทะเบยีนรบัสทิธิส์วสัดกิารกลาง
ส าหรบัหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารสวสัดกิาร
ประชาชนทัง้หมด (One-stop registration 
platform)

▪ กรอกขอ้มลูเพยีงครัง้เดยีวส าหรบัขอ้มลู
พืน้ฐานทีห่น่วยงานรฐัมอียูแ่ลว้ (Pre-fill)

▪ เจา้หน้าทีท่ีร่บัลงทะเบยีนมเีครือ่งมอืเคลือ่นที่
ในการลงทะเบยีนและตรวจสอบรบัสทิธิ ์

▪ ประชาชนลงทะเบยีนรบัสทิธิด์ว้ยตนเองผา่น
ระบบออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์และแอปพลเิค
ชนั เป็นตน้

▪ มบีตัรสวสัดกิารทีร่ะบุสทิธิท์ ีไ่ดร้บัต่างๆ  
ทัง้สทิธิค์วามชว่ยเหลอืในรปูแบบเดบติ 
และสทิธิป์ระเภทอื่น  ๆ

▪ สามารถใชง้านบตัรสวสัดกิาร/ Digital ID 
ในการรบัสทิธิต่์างๆ  ณ รา้นคา้ แอป
พลเิคชนั เวบ็ไซต ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการ
สวสัดกิารกบัรฐั 

▪ โดยผูใ้หบ้รกิารหรอืรา้นคา้สามารถ
บนัทกึการใชส้ทิธิแ์ละรายงานผลการใช้
สทิธิไ์ปยงัฐานขอ้มลูของรฐัแบบ Real-
time

▪ แต่ละหน่วยงานมี
ฐานขอ้มลูประชาชนทีใ่ชใ้น
การก าหนดสทิธิร์ายบุคคล
ของตนเอง แต่ยงัไม่
เชื่อมโยงฐานขอ้มลูกนั

▪ ระบบออนไลน์ในการตรวจสอบ
สทิธิส์วสัดกิารของประชาชน โดยมี
เจา้หน้าทีใ่นการอนุมตัสิทิธิต์่างๆ 
รายบุคคล หรอืมรีะบบตรวจสอบ
สทิธิผ์า่นชอ่งทางกายภาพ

▪ ระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีน แกไ้ขปัญหา
ดา้นสทิธิส์วสัดกิารบนระบบ
ออนไลน์และกายภาพ

▪ แต่ละหน่วยงานมรีะบบรบัลงทะเบยีนสทิธิ ์
สวสัดกิาร และระบบชว่ยเหลอืประชาชนใน
การลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธิท์กุชนดิตามแต่
ละหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร 

▪ ระบบออนไลน์ทีร่วบรวมประกาศ
จดัซือ้จดัจา้ง ของภาครฐัไวเ้ป็น
แหล่งเดยีว เพื่อความสะดวกในการ
คน้หา

▪ ประชาชนสามารถดาวน์โหลด
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ ประชาชนสามารถสอบถามขอ้มลู
ออนไลน์

เป้าประสงค:์ พฒันาระบบการให้บริการด้านสิทธิสวสัดิการประชาชนอย่างบูรณาการบนแพลตฟอรม์เดียว และ
เฉพาะเจาะจงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผล

การให้บริการผา่นช่องท่างดิจิทลั
(Intermediated Public Services)

- บรกิารหลกัของหน่วยงานมชีอ่งทางในการเขา้ถงึ
มากกว่า 1 ชอ่งทาง และหน่วยงานมกีารใหข้อ้มลู หรอื
ชอ่งทางในการรอ้งขอขอ้มลูกบัผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึเปิด
โอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็กบัการบรกิารได้

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้านสิทธิสวสัดิการ
รองรบัการบริการแบบ One Stop Service

(Embed Public Services)
- โดยมทีัง้แบบ self-service และ counter 
service และมกีารใหข้อ้มลูแบบ real-time

การให้บริการและรองรบัการบริการ
แบบ One Stop Service และแบบ 

Personalized ส าหรบัผูใ้ช้บริการแต่
ละราย

(Customized Public Services)



เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านสิทธิสวสัดิการประชาชนของไทยกบัประเทศผูน้ า
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ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศไทย ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (ไอรแ์ลนด)์ ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (เกาหล)ี

การให้บริการผา่นช่องท่างดิจิทลั
(Intermediated Public Services)

- บรกิารหลกัของหน่วยงานมชีอ่งทางในการเขา้ถงึ
มากกว่า 1 ชอ่งทาง และหน่วยงานมกีารใหข้อ้มลู หรอื
ชอ่งทางในการรอ้งขอขอ้มลูกบัผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึเปิด
โอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็กบัการบรกิารได้

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้านสิทธิสวสัดิการ
รองรบัการบริการแบบ One Stop Service

(Embed Public Services)
- โดยมทีัง้แบบ self-service และ counter 
service และมกีารใหข้อ้มลูแบบ real-time

การให้บริการและรองรบัการบริการ
แบบ One Stop Service และแบบ 

Personalized ส าหรบัผูใ้ช้บริการแต่ละ
ราย

(Customized Public Services)



ช่องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชนของไทย
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทลัท่ีควรจะเป็น
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ระดบัการพฒันา
การด าเนินการท่ีควร

เกิดขึ้น
สถานะปัจจบุนั 

และโครงการท่ีจดัท าหรือมีแผนจะจดัท า
ช่องว่างการพฒันา 

การให้บริการผา่นช่องท่าง
ดิจิทลั
(Intermediated Public 
Services)

โครงการพฒันาแพลตฟอรม์
ขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร 
Welfare platform

▪ทีผ่่านมาไดม้คีวามพยายามในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม ระหว่างหน่วยงาน 
เช่น e-social welfare ระหว่าง คลงัและมหาดไทย
▪ ปัญหาทีพ่บ 

o บรกิารปัจจุบนัของหลายหน่วยงานยงัเป็นลกัษณะ silo และตอ้งพฒันาสถาปัตยกรรม
ขององคก์รใหเ้ป็นมาตรฐานกลาง รวมถงึ

o สพร. ยงัอยู่ระหว่างพฒันา กรอบแนวทางการพฒันามาตรฐานการเชือ่มโยงและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐั เพือ่ใหเ้ชือ่มโยงมาตรฐานเดยีวกนัอยู่

o การเกบ็ขอ้มลู และการเขา้ถงึกลุ่มเปราะบางทีย่งัตอ้งพฒันา เช่น ผูส้งูอายุทีข่าด Digital 
Literacy หรอื ผูเ้ปราะบางในพืน้ทีห่่างไกล 

▪การเชือ่มโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪ เทคโนโลยทีีง่า่ยต่อการใชง้าน 
หรอืวธิกีารใหบ้รกิาร/เขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายอย่างทัว่ถงึ
▪การสรา้งความเชือ่ม ัน่ใหก้บั
เจา้ของขอ้มลู

▪มแีผนการพฒันาระบบ
o มรีะบบ e-social welfare ทีเ่ริม่เชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างกระทรวง
o โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูขนาดใหญ่เพือ่บรหิารสวสัดกิารสงัคม (พม.)
o Application “ทางรฐั” ทีใ่หข้อ้มลูและรบับรกิารรฐัส าหรบัประชาชน ทีเ่ริม่ต้นที ่“สทิธแิละ

สวสัดกิาร” และ “งานบรกิารยอดนิยม” ในปี 2564-2565

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้าน
สิทธิสวสัดิการรองรบัการ
บริการแบบ One Stop 
Service

โครงการพฒันาแพลตฟอรม์
ขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร 
Welfare platform และ
โครงการระบบต่อยอดขอ้มลู
กลางดา้นสวสัดกิาร  เพื่อ
ใหบ้รกิาร Welfare platform 

▪ แผนพฒันาในอนาคต
o Citizen Platform (ก.พ.ร./ สพร./ กค.)
o ยกระดบัศกัยภาพการบรกิารภาครฐั ดว้ยนวตักรรมดจิทิลัส าหรบัคนพกิาร ผู้สงูอายุ และ

ประชาชนกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย (สพร./ พม./ สวทช./ ดศ.)
o Welfare Platform (สพร.)
o ตน้แบบศนูยก์ลางการบรกิารประชาชนในการตดิต่อราชการแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร 

(สพร.)

▪การเชือ่มโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪ความอ่อนไหวในการจดัการ
ขอ้มลูส่วนบุคคล

การให้บริการและรองรบัการ
บริการแบบ One Stop 
Service และแบบ 
Personalized ส าหรบั
ผูใ้ช้บริการแต่ละราย

โครงการพฒันาระบบต่อยอด
ขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร  
เพื่อใหบ้รกิาร Welfare 
platform 

▪ แผนพฒันาในอนาคตทีค่วรเป็น
o การต่อยอดโครงการพฒันาแพลตฟอรม์ขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร Welfare platform ให้

เป็นระบบคน้หา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบัสวสัดกิาร ณ จุดเดยีว 
ซึง่รวมถงึการแจง้เตอืนขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัสวสัดกิารทุกประเภทผ่านช่องทางดจิทิลั 
โดยใหข้อ้มลูครัง้เดยีว และสามารถสรุปสทิธ ิสวสัดกิารของบุคคลไดท้ัง้หมด

▪ เทคโนโลยใีนการวเิคราะห ์และ
ใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูร้บัสทิธิแ์บบ
เฉพาะเจาะจง 
▪ เทคโนโลยใีนการรบัค าสัง่ หรอื
เครือ่งมอืใหบ้รกิารกลุม่เปราะบาง 

1

2

3



ตวัอย่างแผนการด าเนินการเพ่ือพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชนของไทย
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ขีดความสามารถ: ด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชน

เป้าประสงค:์ พฒันาระบบการให้บริการด้านสิทธิสวสัดิการประชาชนอยา่งบรูณาการบนแพลตฟอรม์เดียว และให้บริการเฉพาะเจาะจง
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผล

แนวทาง: พฒันาระบบแพลตฟอรม์กลางเพื่อให้ข้อมูล ลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิสวสัดิการต่างๆ และพฒันาการเช่ือมโยงข้อมูล
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบนมาตรฐานเดียวกนั

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมการปกครอง กรมบญัชีกลาง ส านักงานประกนัสงัคม

หน่วยงานสนับสนุน: 1) ส ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย   2) ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ
3) ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ 4) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

แผนการด าเนินงานทัง้หมด

ระดบัการ
พฒันา

การให้บริการผา่นช่องท่างดิจิทลั
(Intermediated Public Services)

การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้านสิทธิสวสัดิการ
รองรบัการบริการแบบ One Stop Service 
(Embed Public Services) 

การให้บริการและรองรบัการบริการแบบ One Stop 
Service และแบบ Personalized ส าหรบัผูใ้ช้บริการ
แต่ละราย (Customized Public Services)
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โครงการระบบต่อยอดข้อมลูกลางด้านสวสัดิการ  เพ่ือให้บริการ Welfare platform 

พฒันาแพลตฟอรม์ข้อมลูกลางด้านสวสัดิการ Welfare platform

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



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสิทธิสวสัดิการระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว

40

โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ข้อมูลกลางด้าน
สวสัดิการ Welfare platform

ระบบบรูณาการและเชือ่มโยงแพลตฟอรม์กลางดา้นสวสัดกิาร Welfare platform บรูณาการฐานขอ้มลู
เกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลอืภาครฐัจากหน่วยงานต่างๆ ใหม้ขีอ้มลูครบถว้นเพยีงพอส าหรบัน ามาก าหนด
นโยบายการช่วยเหลอืใหต้รงกลุ่มเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพไมซ่ ้าซอ้น รวมถงึช่วยใหป้ระชาชนตระหนกั
ถงึสทิธิต่์างๆ ทีพ่งึจะไดร้บั และท าใหห้น่วยงานภาครฐัทราบถงึประสทิธภิาพของนโยบายการใหค้วาม
ช่วยเหลอืสามารถตดิตามไดว้า่ประชาชนน าเงนิช่วยเหลอืไปใชต้รงตามวตัถุประสงคห์รอืไม่

1) กระทรวง พม.

2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3) สพร. และ 

4) กพร. 

โครงการระบบต่อยอดข้อมลูกลางด้าน
สวสัดิการ เพ่ือให้บริการ Welfare platform  

ระบบคน้หา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบัสวสัดกิาร ณ จุดเดยีว ซึง่รวมถงึการแจง้เตอืน
ขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัสวสัดกิารทุกประเภทผ่านช่องทางดจิทิลั โดยใหข้อ้มลูครัง้เดยีว โดยระบบอาจพจิารณา
ควบรวมหรอืเชือ่มโยงกบั แพลตฟอรม์ทางรฐัทีม่กีารด าเนินการในการเขา้ถงึขอ้มลูสทิธต่ิางๆ เพือ่เชือ่มโยง
ไปยงัระบบสทิธสิวสัดกิารนัน้ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

1) สพร. และ 

2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารดา้น
ต่างๆ 

แผ
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าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

พฒันาแพลตฟอรม์ข้อมูลกลางด้านสวสัดิการ Welfare platform

โครงการระบบต่อยอดข้อมูลกลางด้านสวสัดิการ  เพื่อให้บริการ Welfare platform

ประสานระหว่างหน่วยงาน ท า Data Governance และจดัข้อมลูให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกนั

ขยายผลการใช้งานไปสู่
ระบบวิเคราะหแ์ละ
ประเมินผลแบบ
เฉพาะเจาะจง

พฒันาแพลตฟอรม์น าร่องในการค้นหา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสิทธิและ
สถานะการรบัสวสัดิการ ณ จดุเดียว  กบัหน่วยงานด้านสวสัดิการน าร่อง 

อาทิ กระทรวงพม. 

เช่ือมโยงฐานข้อมลูระหว่างกระทรวงโดยสมบรูณ์ 

• เชื่อมขอ้มลูสทิธิด์า้นเดก็ เยาวชน และครอบครวั
• เชื่อมโยงขอ้มลูระหว่าง e-social welfare ดา้น

ผูสู้งอายุ เชน่ เบีย้ยงัชพี และเงนิบ านาญ
• เชื่อมโยงฐานขอ้มลูสวสัดกิารผูม้รีายได้น้อย 

• เชื่อมโยงขอ้มลูสทิธิป์ระโยชน์ผูพ้กิารอย่างสมบูรณ์
• เชื่อมขอ้มลูผูป้ระกนัตน ผูว้่างงาน
• เชื่อมโยงขอ้มลูระบบดา้นภาษี
• เชื่อมโยงขอ้มลูอื่นๆ เชน่ นกัเรยีน แรงงาน เกษตร

ขยายผลเช่ือมระบบการให้บริการกบัหน่วยงานด้านสวสัดิการประชาชนท่ีมีผู้รบั
สิทธ์ิจ านวนมาก เช่น ส านักงานประกนัสงัคม หน่วยงานด้านแรงงาน สิทธิ

สาธารณูปโภค การศึกษาพฒันาแพลตฟอรม์ท่ีเหมาะสมกบัทัง้การให้บริการแบบ online self service 
และ on-site service เพ่ือความทัว่ถึงในการให้บริการ
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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)



แบบสอบถามประเมินขีดความสามารถและความพร้อมการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสิทธิ 
สวสัดิการประชาชน
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โครงการการพฒันาท่ีส าคญั

มิติความพร้อม
ของการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั
(Readiness)

มิติระยะห่างจาก
สถานะการพฒันา
รฐับาลดิจิทลัสูงสุด 

(DTF)*

มิติด้าน
ผลประโยชน์
โดยรวมต่อ

ประเทศ (Impact)

มิติความเป็นไป
ได้

ในการด าเนิน
โครงการ (Do-

ability)

ความคิดเหน็/
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
๒. โครงการ/ระบบ/การด าเนินการเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั ท่ีควรด าเนินการ/จดัท าข้ึนในอนาคต

๒.๑ โครงการระบบตอ่ยอด
ขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร  
เพือ่ใหบ้รกิาร Welfare 
platform ** 
๒.๒ อื่นๆ (ถา้ม)ีโปรดระบุ
.............................................
หมายเหตุ: * มติคิวามห่างไกลจากการพฒันาดจิทิลัสงูสุด (Distance to Frontier: DTF) หมายถงึ ระดบัความห่างไกลของการพฒันาดจิทิลัภาครฐัของ
ประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัระดบัการพฒันาของประเทศทีท่่านรูจ้กั/ทราบด ีวา่มกีารพฒันาดจิทิลัภาครฐัในดา้นดงักล่าวดทีี่สุดในโลก หรอือยู่ในระดบัการ
พฒันาทีป่ระเทศไทยควรมุ่งไปสู่จุดนัน้
** ระบบคน้หา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบัสวสัดกิาร ณ จุดเดยีว ซึง่รวมถงึการแจง้เตอืนขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัสวสัดกิารทุกประเภท
ผา่นชอ่งทางดจิทิลั โดยใหข้อ้มลูครัง้เดยีว อาท ิกระทรวงมหาดไทย กระทรวง พม. กระทรวงการคลงั กระทรวงแรงงาน กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นตน้ 

โครงการการพฒันาท่ีส าคญั

มิติความพร้อมของ
การพฒันารฐับาล
ดิจิทลั (Readiness)

มิติระยะห่างจาก
สถานะการพฒันา
รฐับาลดิจิทลัสูงสุด 

(DTF)*

มิติด้าน
ผลประโยชน์

โดยรวมต่อประเทศ 
(Impact)

มิติความเป็นไปได้
ในการด าเนิน
โครงการ (Do-

ability)

ความคิดเหน็/
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
๑. โครงการ/ระบบ/การด าเนินการเพื่อพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั ท่ีก าลงัด าเนินการอยู่แล้ว หรือก าลงัจะด าเนินการในระยะเวลาอนัใกล้

๑.๑ โครงการพฒันาแพลตฟอรม์
ขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร Welfare 
platform **
๑.๒ อืน่ๆ (ถา้ม)ี
โปรดระบุ
.......................................................
หมายเหตุ: * มติคิวามหา่งไกลจากการพฒันาดจิทิลัสงูสดุ (Distance to Frontier: DTF) หมายถงึ ระดบัความหา่งไกลของการพฒันาดจิทิลัภาครฐัของประเทศไทย
เปรยีบเทยีบกบัระดบัการพฒันาของประเทศทีท่า่นรูจ้กั/ทราบด ีวา่มกีารพฒันาดจิทิลัภาครฐัในดา้นดงักลา่วดทีีส่ดุในโลก หรอือยู่ในระดบัการพฒันาทีป่ระเทศไทยควรมุง่
ไปสูจุ่ดนัน้

** ระบบแพลตฟอรม์กลางเชือ่มโยงขอ้มลูดา้นสทิธแิละสวสัดกิารของประชาชน เพือ่สนับสนุนหน่วยงานในการรบัลงทะเบยีน และการบรหิารจัดการสทิธิ
สวสัดกิารแบบครบวงจร (End-to-End) และสนบัสนุนใหเ้กดิระบบตรวจสอบสทิธ ิลงทะเบยีน แจง้เตอืน และช าระสวสัดกิารต่างๆ ผา่นชอ่งทางดจิทิลั 
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

กิจกรรมปฏิรปูด้านการบริหาร
ราชการแผน่ดิน

ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตรช์าติ
ความสอดคล้องกบั

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ

1. ปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารงาน
และการบรกิารภาครฐัไปสูร่ะบบดจิทิลั

▪ ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ▪ ประเดน็การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครฐั

▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ▪ ประเดน็พลงัทางสงัคม

กิจกรรมปฏิรปูด้านสงัคม ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตรช์าติ
ความสอดคล้องกบั

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ

1.  การมรีะบบการออมเพื่อสรา้งหลกัประกนัรายได้
หลงัวยัเกษยีณทีเ่พยีงพอและครอบคลุมในกลุม่
แรงงานทัง้ในและนอกระบบ

▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ▪ ประเดน็ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม

2.  ผลกัดนัใหม้ฐีานขอ้มลูทางสงัคมและคลงัความรู้
ในระดบัพืน้ที ่เพื่อใหส้ามารถจดัสวสัดกิารและ
สรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีทีต่รงตาม
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย

▪ ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ ▪ ประเดน็การพฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

3.  การปฏริปูการขึน้ทะเบยีนคนพกิาร เพื่อใหค้น
พกิารไดร้บัสทิธสิวสัดกิารและความชว่ยเหลอื
ไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถงึ

▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
▪ ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

▪ ประเดน็ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม
▪ ประเดน็พลงัทางสงัคม

4. การสรา้งกลไกทีเ่อือ้ใหเ้กดิชมุชนเมอืงจดัการ
ตนเอง

▪ ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ ▪ ประเดน็พลงัทางสงัคม

5. การสรา้งมลูค่าใหก้บัทีด่นิทีร่ฐัจดัใหก้บั
ประชาชน

▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
▪ ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

▪ ประเดน็พลงัทางสงัคม
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

กิจกรรมปฏิรปู ขัน้ตอนการด าเนินการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

ด้านสงัคม

1.  การมรีะบบการออมเพื่อสรา้ง
หลกัประกนัรายไดห้ลงัวยัเกษยีณ
ทีเ่พยีงพอและครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงานทัง้ในและนอกระบบ

ขัน้ตอนท่ี 1 ผลกัดนัร่างพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาต ิพ.ศ. .... เพือ่ใหแ้รงงานในระบบมรีายได้
หลงัเกษยีณทีเ่พยีงพอ
ขัน้ตอนท่ี 2 ผลกัดนัใหก้องทุนการออมแหง่ชาติ (กอช.) 
และกองทุนประกนัสงัคมรว่มกนัศกึษาแนวทางปรบั
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ขัน้ตอนท่ี 3 สรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชนคนไทยเขา้สู่ระบบ
การออม ผ่านการจดัสรรเงนิคนืในสดัส่วนทีเ่หมาะสมจาก
การซื้อสลากกนิแบ่งรฐับาล และ/หรอืการจดัเกบ็ภาษเีพือ่
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Earmarked Tax) 

▪ ประชาชนมคีวามมัน่คงดา้นรายไดเ้มือ่ถงึวยั
เกษยีณอายุ/หลงัพน้วยัท างาน

▪ พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิพ.ศ. 
.... ประกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษาภายในปี 
2565

▪ กอช. มกีารปรบักฎระเบยีบดา้นสทิธิ
ประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จงูใจใหแ้รงงานนอก
ระบบเขา้สู่ กอช. เพิม่ขึน้

▪ มกีารปรบัปรุงระบบการออมภาคบงัคบั และ/
หรอืจดัสรรเงนิคนืในรปูแบบ Earmarked Tax 
หรอืจากรายไดจ้ากการด าเนินงานภาครฐัแก่
กลุ่มเป้าหมายเพือ่สมทบการออม

2.  ผลกัดนัใหม้ฐีานขอ้มลูทางสงัคม
และคลงัความรูใ้นระดบัพืน้ที่
เพื่อใหส้ามารถจดัสวสัดกิารและ
สรา้งโอกาสในการประกอบอาชพี
ทีต่รงตามความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย

ขัน้ตอนท่ี 1 ออกแบบระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูและจดัท า
ฐานขอ้มลูกลางทางสงัคมใหม้กีารบรูณาการในระดบัพื้นที ่
จากขอ้มลูทีม่กีารจดัเกบ็อยู่แลว้
ขัน้ตอนท่ี 2 วเิคราะหข์อ้มลูและน าขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ใน
การช่วยเหลอืกลุ่มเปราะบางใหต้รงกลุม่เป้าหมาย
ขัน้ตอนท่ี 3 สือ่สารและบรหิารจดัการขอ้มลู
ขัน้ตอนท่ี 4 ออกแบบและจดัท าระบบคลงัความรูด้า้น
อาชพีดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์

▪ ชุมชนมฐีานขอ้มลูกลางระดบัพืน้ทีท่ีเ่ปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพือ่ใหทุ้กภาคส่วนสามารถ
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ขอ้มลูในการก าหนด
นโยบายและแกไ้ขปัญหาทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในแต่ละพืน้ที่

▪ บุคคลและชุมชนสามารถเขา้ถงึคลงัขอ้มลู
ส าหรบัการประกอบอาชพีทีร่วดเรว็ น่าเชือ่ถอื 
และมอีาชพีเพือ่ใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้
ตลอดจนไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งและสรา้งสรรค์

▪ ชุมชนมฐีานขอ้มลูทางสงัคมทีเ่ชือ่มโยงกนัทุก
มติใินระดบัพืน้ทีภ่ายในปี 2565



รายละเอียดกิจกรรมปฏิรปูด้านความเหล่ือมล า้ทางสิทธิสวสัดิการประชาชน (2)

48

ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

กิจกรรมปฏิรปู ขัน้ตอนการด าเนินการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

ด้านสงัคม

3.  การปฏริปูการขึน้ทะเบยีนคน
พกิาร เพื่อใหค้นพกิารไดร้บัสทิธิ
สวสัดกิารและความชว่ยเหลอืได้
อย่างครอบคลุมและทัว่ถงึ

ขัน้ตอนท่ี 1 ปรบัค านิยาม “คนพกิาร” ใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัทุกหน่วยงาน
ขัน้ตอนท่ี 2 แกไ้ขระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงือ่นไขการยืน่ค าขอมบีตัรประจ าตวัคนพกิารฯ 
พ.ศ. 2556 ขอ้ 6
ขัน้ตอนท่ี 3 วางระบบการเชือ่มโยงฐานขอ้มลูคนพกิารที่
ข ึน้ทะเบยีน ปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนั และเชือ่มโยงการใช้
ประโยชน์ขอ้มลูรว่มกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ คนพกิารทุกคนไมม่ขีอ้จ ากดัดา้นการเขา้ถงึ
การขึน้ทะเบยีนคนพกิาร

▪ ฐานขอ้มลูคนพกิารเชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู
ส าคญัต่างๆ อย่างมคีวามเป็นปัจจุบนั และได้
ใชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง
อย่างทัว่ถงึเพือ่ใหค้นพกิารไดร้บัการสนบัสนุน
อย่างรอบดา้น

▪ ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการยืน่ค าขอมี
บตัรประจ าตวัคนพกิารฯ พ.ศ. 2556 ไดร้บัการ
แกไ้ขใหส้ถานพยาบาลสามารถออกเอกสาร
รบัรองความพกิารและสามารถขึน้ทะเบยีนคน
พกิารไดภ้ายในปี 2565

▪ หน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีารปรบัปรุงค า
นิยามคนพกิารใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

▪ ระบบฐานขอ้มลูคนพกิารสามารถเชือ่มโยง
ระหว่างสถานพยาบาลกบัหน่วยงานภาครฐัที่
เกีย่วขอ้งได ้ภายในปี 2565

4. การสรา้งกลไกทีเ่อือ้ใหเ้กดิชมุชน
เมอืงจดัการตนเอง

ขัน้ตอนที ่1 จดัท าร่างระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คณะกรรมการชมุชนของเทศบาล พ.ศ. .... และทบทวน
กฎระเบยีบของกรุงเทพมหานครและเมอืงพทัยาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักลไกส่งเสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชน
ขัน้ตอนท่ี 2 มแีนวทางในการจดัตัง้ชุมชนทีม่สี่วนรว่มและ
บรหิารจดัการทรพัยากรของชุมชน

▪ ชุมชนในเขตเมอืงสามารถบรหิารจดัการ
ทรพัยากรไดด้ว้ยตนเอง

▪ ชุมชนเมอืงมกีฎหมายรบัรองฐานะใหชุ้มชน
สามารถมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรของชุมชนดว้ยตนเอง ภายในปี
2565
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

กิจกรรมปฏิรปู ขัน้ตอนการด าเนินการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

ด้านสงัคม

5. การสรา้งมลูค่าใหก้บัทีด่นิที่
รฐัจดัใหก้บัประชาชน

ขัน้ตอนท่ี 1 น าเสนอแนวทางการปฏริปูการ
สรา้งมลูค่าทีด่นิทีร่ฐัจดัใหก้บัประชาชนไปยงั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ
คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.) 
เพือ่ใหเ้กดิแนวทางปฏริปูทีช่ดัเจน 
ขัน้ตอนท่ี 2 แกไ้ขมตคิณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ระเบยีบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความ
จ าเป็นเพือ่แกไ้ขใหเ้สรจ็ 
ขัน้ตอนท่ี 3 ปรบัปรุงและพฒันาองคก์รทีม่ ี
หน้าทีป่ระเมนิราคาทีด่นิ สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่
ทีด่นิทีร่ฐัจดัใหใ้นรปูแบบทีเ่หมาะสม
ขัน้ตอนท่ี 4 พจิารณาปรบัปรุงกฎหมาย
ธนาคารทีด่นิเพือ่เสนอรฐับาล

▪ เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ดร้บัการจดัสรรทีด่นิจากรฐั
สามารถน าเอกสารแสดงสทิธใินทีด่นิหรอืหนงัสอื/
เอกสารใหใ้ชท้ีด่นิทีไ่ดร้บัจากรฐัไปใชเ้ป็นหลกัประกนั
การเขา้ถงึแหล่งทุนส าหรบัการประกอบอาชพี

▪ มกีารปรบัปรุงนโยบายการสรา้งมลูคา่ใหก้บัทีด่นิทีร่ฐั
จดัใหก้บัประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายทีด่นิ
แห่งชาต ิ(คทช.) และคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ มกีารปรบัปรุงหรอืยกร่างระเบยีบ กฎกระทรวง หรอื
กฎหมายทีจ่ าเป็นต่อการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ใหก้บัทีด่นิทีร่ฐัจดัใหก้บัประชาชน

▪ มกีารปรบัปรุงกลไกทีจ่ะท าหน้าทีป่ระเมนิราคาทีด่นิที่
รฐัจดัใหก้บัประชาชน การจดัระบบแลกเปลีย่น ซื้อที่
คนืโดยรฐั การทดแทนค่าทีด่นิ การตรวจสอบ การ
ปรบัปรุงหนี้สนิโดยใชท้ีด่นิเป็นหลกัทรพัย ์การตกทอด
ทางมรดก ฯลฯ

▪ เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ดร้บัการจดัสรรทีด่นิจากรฐั
สามารถเขา้ถงึแหล่งทุนไดโ้ดยใชเ้อกสารสทิธคิ ้า
ประกนั
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

กิจกรรมปฏิรปู ขัน้ตอนการด าเนินการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน

1. ปรบัเปลีย่นรปูแบบการ
บรหิารงานและการบรกิาร
ภาครฐัไปสูร่ะบบดจิทิลั

ขัน้ตอนท่ี 1 เร่งรดัพฒันาขอ้มลูภาครฐัใหพ้รอ้ม
ส าหรบัการใชป้ระโยชน์
ขัน้ตอนท่ี 2 จดัใหม้แีพลตฟอรม์การจดับรกิาร
แบบบรูณาการ และบรกิารดจิทิลัภาครฐั 
(Government Platform)
ขัน้ตอนท่ี 3 เรง่พฒันาระบบกลางและ
แอพพลิเคชัน่สนับสนุน (Shared 
Application Enabling Services)
ขัน้ตอนท่ี 4 ส่งเสรมิการบรูณาการแลกเปลีย่น
ขอ้มลูและ ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data) ภาครฐั 
และการน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม
ขัน้ตอนท่ี 5 ยกระดบัความสามารถหน่วยงาน
ภาครฐั รวมทัง้การพฒันาขดีความสามารถของ
บุคลากรภาครฐัเพือ่ไปสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั
ขัน้ตอนท่ี 6 ส่งเสรมิใหเ้กดิระบบนิเวศดา้น
ดจิทิลั
ขัน้ตอนท่ี 7 จดัใหม้โีครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั
ส าหรบับรกิารภาครฐั
ขัน้ตอนท่ี 8 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบยีบที่
เป็นอุปสรรค
ขัน้ตอนท่ี 9 สือ่สารประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเนื่อง
และมปีระสทิธภิาพ

▪ ประชาชนไดร้บัการดแูล เขา้ถงึ และไดร้บับรกิารรวมถงึ
ขอ้มลูดจิทิลัส าคญัของภาครฐัทีม่คีุณภาพ ฯ

▪ ภาครฐัมดีจิทิลัแพลตฟอรม์ (Digital Platform) และ
บรกิารดจิทิลั รวมถงึระบบขอ้มลู และขอ้มลูขนาดใหญ่ 
(Big data) ฯ

▪ ภาครฐัพฒันาสู่การเป็นองคก์รขดีสมรรถนะสงูเทยีบเท่า
มาตรฐานสากล สามารถปรบัเปลีย่นไดอ้ย่างคล่องตวั
ตามบรบิทและสภาวการณ์ทีแ่ปรเปลีย่นอย่างรวดเรว็
และเป็นพลวตัในยุคชวีติวถิใีหม ่(New Normal) ฯ

▪ ประชาชน และทุกภาคส่วน มคีวามเชือ่มัน่และไว้วางใจ
ในการท างานของภาครฐั

▪ ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาขอ้มลูดจิทิลัและขอ้มลู
ขนาดใหญ่ (Big data) ภาครฐั ใหพ้รอ้มส าหรบัการใช้
ประโยชน์

▪ จ านวนแพลตฟอรม์การจดับรกิารแบบบรูณาการและ
บรกิารส าคญัทีภ่าครฐัพฒันาเองหรอืใหก้ารสนับสนุน
การพฒันา ซึง่อยู่ในรปูแบบการบรกิารแบบครบวงจร 
(end-to-end service) ฯ

▪ จ านวนระบบกลาง หรอืแอพพลเิคชนั (Application) 
สนบัสนุนกลาง รวมถงึหลกัเกณฑม์าตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
ส าหรบัการพฒันาระบบการบรหิารงานและบรกิารดา้น
ดจิทิลัของภาครฐัทีม่กีารพฒันาเสรจ็สิน้และเริม่ตน้ใช้
งานจรงิ

▪ จ านวน (ดา้น) ประเดน็ส าคญัทีม่กีารน าระบบขอ้มลู
ดจิทิลัและ ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data) ภาครฐัมา
บรูณาการ เปิดเผย แลกเปลีย่น เชือ่มโยง ส าหรบัการ
ตดัสนิใจเชงินโยบาย การบรหิารจดัการ การด าเนินงาน 
การก ากบัตดิตาม และการใหข้อ้เสนอแนะ ฯ

▪ ระดบัความส าเรจ็ในการยกระดบัความสามารถ
หน่วยงานภาครฐั รวมทัง้การพฒันาขดีความสามารถ
ของบุคลากรภาครฐัเพือ่ไปสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั โดย
ม ีDigital Government Maturity Model (Gartner) 
ระดบั 2

▪ อตัราการเขา้รบับรกิารดจิทิลัภาครฐัเพิม่ขึน้ (Digital 
service Adoption rate)



51

ความเหลือ่มล ้าไมไ่ดจ้ ากดัอยูท่ีม่ติทิางดา้นรายได ้หากแต่ยงัครอบคลุมไปถงึมติอิืน่ๆ 
อาท ิสุขภาพ ความพกิาร เพศสภาพ  การเขา้ถงึเทคโนโลย ีทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตร ์ฯลฯ

ทีม่า: Inequality: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2021)

กระแสความเหลื่อมล า้ระดบัโลก (Global Trends in Inequality)2

อ านาจ อิทธิพล และการเรียกรอ้ง 
(Power, Influence, and Voice)3

สถาบนัและความเหลื่อมล า้ (Institutions and Inequality)4

โครงสรา้งพืน้ฐานและการด ารงชีวิต 
(Livelihoods and Infrastructure)1

แนวโน้มการจ้างภาคเอกชน (outsourcing) เขา้มาดูแลการให้บรกิาร
สาธารณะน ามาสูปั่ญหาความเหลื่อมล ้าทีรุ่นแรงยิง่ขึน้

ความส าเรจ็ของการจดัสรรวคัซนีโควดิ-19 ที่กระจุกตวัในกลุ่มประเทศ
ร ่ารวยสะทอ้นใหเ้หน็ระดบัความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมระดบัโลก

อ านาจทางการเมอืงที่ไม่เท่ากนัขดัขวางคนกลุ่มล่างจากการมีสทิธิมี
เสียงในขณะที่คนกลุ่มบนสามารถก าหนดอนาคตไปในทิศทางเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มของตนได้

การมีอยู่ของสถาบันต่างๆ ตามวิถีประชาธิปไตย ไม่ได้เป็นเครื่อง
รบัรองความเท่าเทยีมในสงัคมนัน้ๆ หากแต่เป็นรูปแบบการกระจาย
ความมัง่คัง่และอ านาจในการตดัสนิใจ

ชีวมณฑลและความเหลื่อมล า้ 
(The ‘Biosphere’ and Inequality) 6

ประเทศยากจนมีความเสี่ยงต่อผลกระทบอันร้ายแรงจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการสญูเสยีความหลากหลายชวีภาพ
ทีม่ากกว่า

ความเป็นส่วนหน่ึง อตัลกัษณ์  และวฒันธรรม 
(Belonging, Identity, and Culture) 7

ความหลายหลากหลายทางชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมในสงัคม ท าให้การ
ถูกกดขีห่รอืใชอ้ านาจเกดิขึน้ไดใ้นหลากหลายมติ ิ(intersectionality)

แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้านความเหล่ือมล า้ทางสิทธิ สวสัดิการประชาชน 
(Megatrends in Inequality and Social Welfare) - Inequality: Dynamic Briefing 

เทคโนโลยีและความเหลื่อมล า้ (Technology and Inequality) 5
เทคโนโลยีก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ที่ครอบครองเทคโนโลยี (the
haves) และผูท้ีไ่ม่ไดค้รอบครอง (the have nots) และในบางกรณีกถ็ูกสอดแทรก
ไปดว้ยอคตทิางชาตพินัธุแ์ละเพศ
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ทีม่า: Public Finance and Social Protection: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2021)

แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในความเหล่ือมล า้ทางสิทธิ สวสัดิการประชาชน 
(Megatrends in Inequality and Social Welfare) - Public Finance and Social Protection

รฐับาลทัว่โลกก าลงัประสบกบัความทา้ทายทีม่ากขึน้ในการสรา้งหลกัประกนัหลงัเกษยีณอายใุหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ
ควบคู่ไปกบัการสรา้งโอกาสใหก้บัคนวยัหนุ่มสาว รวมทัง้ความเป็นอยูท่ีด่ใีหก้บัประชาชนในภาพรวม

การมีส่วนรว่มในตลาดแรงงาน (Labour Market Participation)2

การค้นหานโยบายการเงินท่ีเหมาะสม 
(Finding the Right Fiscal Policy)3

ความยัง่ยืนของการคุ้มครองทางสงัคม
(Sustainability of Social Protection)1

จ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นสร้างแรงกดดนัด้านงบประมาณ
ใหแ้ก่รฐับาลในใหค้วามคุม้ครองทางสงัคมใหแ้ก่คนจ านวนมาก

อตัราการมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงานที่ต ่าลงสามารถส่งผลกระทบต่อ
ระบบความคุม้ครองทางสงัคมของประเทศได้

ผูก้ าหนดนโยบายตอ้งหาแนวทางลดการขาดดุลโดยไมจ่ ากดัการเตบิโต
ของเศรษฐกจิ รวมทัง้ค านึกถงึผลกระทบต่อประชาชนสว่นใหญ่

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการรกัษาความคุ้มครอง
(Stabilizing Economies, Keeping Protections)

6

มาตรการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่แลกมาด้วยการเสียสละ
ความคุม้ครองทางสงัคมของประชาชนก าลงัถูกตัง้ค าถามมากขึน้

การใช้จ่ายในโครงการความคุ้มครองทางสงัคมใหม้ปีระสทิธภิาพต้อง
อาศยัการออกแบบโครงการทีส่ามารถระบุกลุ่มเป้าหมายผูร้บัประโยชน์
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย ามากขึน้

การมุ่งเป้าท่ีกลุ่มคนจน (Targeting the Poor) 5
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ทีม่า: Human Rights: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2021)

แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในความเหล่ือมล า้ทางสิทธิ สวสัดิการประชาชน 
(Megatrends in Inequality and Social Welfare) –Human Rights

สทิธมินุษยชนนัน้เป็นสทิธโิดยธรรมชาต ิทีไ่มถู่กจ ากดัดว้ยเชื้อชาต ิเพศ ศาสนา หรอืถิน่ก าเนิด 
และควรไดร้บัการคุม้ครองโดยกฎหมายทัง้ในระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ

กรอบแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Frameworks)2

สิทธิมนุษยชนและภาคประชาสงัคม
(Human Rights and Civil Society)3

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิทธิมนุษยชน
(Technology’s Impact on Human Rights)1

นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหมส่ง่ผลกระทบทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ
ต่อการคุม้ครองสทิธมินุษยชน

ประสทิธภิาพและคุณค่าของระบอบก ากบัดูแลตวัเอง (self-regulation)
ในประเดน็ธุรกจิและสทิธมินุษยชนก าลงัไดร้บัการตัง้ค าถามมากขึน้ 

แนวโน้มการจ ากดัสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกและการรวมกลุ่มอย่าง
สนัตไิดก้ลายมาเป็นภยัคุกคามทีส่ าคญัต่อภาคประชาสงัคม

สิทธิมนุษยชนและการขาดแคลนทรพัยากร
(Human Rights and Resource Scarcity)

6

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาวะการขาดแคลน
ทรพัยากรธรรมชาตทิีรุ่นแรงขึน้ ส่งผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได ้

แนวโน้มความเหลื่อมล ้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้บัน่ทอนพัฒนาการในด้าน
คุม้ครองสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่ประชากรในพืน้ที่ต่างๆ ทัว่โลก

ความเหลื่อมล า้และสิทธิมนุษยชน 
(Inequality and Human Rights) 5



การแพร่ระบาดโควิด 19 น ามาซ่ึงแนวโน้มความเหล่ือมล า้ท่ีเพ่ิมขึน้ในหลากหลายมิติ
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ทีม่า: World Economic Forum (2020)

ความเหล่ือมล า้ทางรายได้ ความเหล่ือมล า้ทางเพศ

ความเหล่ือมล า้ในระดบัโลกความเหล่ือมล า้ทางชาติพนัธุ์

• การระบาดเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มคนบนยอดสงูสดุ หรอื กลุ่ม
คนท่ีมีความมัง่คัง่เป็นพิเศษ (the ultra-rich) โดยเฉพาะกลุ่ม
ทีล่งทุนในดา้นเทคโนโลยี

• ในขณะทีอ่ตัราการว่างงานในสหรฐัฯ เพิม่สงูขึน้ถงึ 15% ระหว่าง
เมษายน – มถุินายน 2563 มลูค่าทรพัยส์นิของมหาเศรษฐ ี5
อนัดบัของประเทศกลบัเพิม่มากขึน้ถงึ 26%

• การกระจุกตวัของความมัง่คัง่ในคนกลุ่มน้อยนี้ไดน้ ามาสูแ่รง
กดดนัในการเพิม่อตัราภาษคีนรวย

• ในขณะทีช่่วงภาวะเศรษฐกจิถดถอยครัง้ทีผ่่านมา ประชากรผูช้ายมี
อตัราการตกงานสงูกว่า เน่ืองจากอุตสาหกรรม อาท ิก่อสรา้ง การ
ผลติ ไดร้บัผลกระทบรุนแรง

• การระบาดโควดิ 19 สง่ผลกระทบทีรุ่นแรงทสีดุในอุตสาหกรรมทีม่ี
การเผชญิหน้ากบัผูบ้รโิภค อาท ิรา้นคา้ขนาดเลก็ รา้นอาหาร สาย
การบนิ ซึง่มอีตัราสว่นแรงงานเพศหญิงเป็นจ านวนมาก

• นอกจากนัน้ ผูห้ญงิสว่นมากยงัตอ้งแบกรบัภาระดา้นการเลีย้งจงึถกู
รบกวนระหว่างท างาน ณ ทีอ่ยู่อาศยัมากกว่าถงึ 50%

• การระบาดสง่ผลกระทบทีรุ่นแรงมากกว่าในชนกลุ่มน้อย 
(minorities) ของสงัคม

• ในทางหนึ่งความเปราะบางดงักล่าวกม็ทีีม่าจากความเหลื่อมล ้าที่
ปรากฎอยู่แลว้ กล่าวคอื ชนกลุ่มน้อยมกัอาศยัอยู่ในพืน้ทีห่า่งไกล 
หรอืมคีวามสามารถในการเขา้ถงึทรพัยากรทีน้่อยกว่า

• อย่างไรกต็าม การระบาดกย็ิง่ตอกย ้ามติคิวามเหลื่อมล า้ทางชาติ
พนัธุ ์อาท ิบรษิทัในเมอืงบรองซข์องนิวยอรก์ซึง่มปีระชากรผวิสี
เป็นจ านวนมากทีไ่ดร้บัเงนิช่วยเหลอืมเีพยีง 7% เมื่อเทยีบกบั 
12% ในเมอืงอื่นๆ

• การระบาดท าใหค้วามกา้วหน้าของในการลดความยากจน และการ
ยกระดบัคุณภาพชวีติประชากรโลก ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่่านมา
ประสบภาวะถดถอย

• กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ซึง่มทีรพัยากรทีจ่ ากดั ประสบขอ้จ ากดั
ในการด าเนินนโยบายในหลาหลายมติ ิทัง้ในดา้นสาธารณสขุ และ
การใหเ้งนิช่วยเหลอื/เงนิชดเชยแก่ประชาชน

• นอกจากนัน้งบช่วยเหลอื/เงนิบรจิาคต่างประเทศกม็แีนวโน้มลดลง 
เนื่องจากประเทศใหญ่ๆ กป็ระสบปัญหาเศรษฐกจิเช่นเดยีวกนั
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ประเดน็ด้าสิทธิสวสัดิการ SDGs’ Goal 10 ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เป้าหมายที ่10: ลดความไมเ่สมอภาค
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
(Reduce inequality within and among 
countries) มเีป้าประสงคท์ีเ่น้นไปทีก่าร
เตบิโตของรายไดใ้นกลุ่มประชากรรอ้ย
ละ 40 ทีย่ากจนทีสุ่ด
• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัสทิธสิวสัดกิาร 
ไดแ้ก่
o 10.1 ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึโอกาส

ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงได้
โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัิ

o 10.2 ขจดันโยบายและผลของ
นโยบายทีน่ าไปสู่ความไม่เสมอภาค

o 10.3 ใชน้โยบายการคลงั ค่าจา้ง และ
การคุม้ครองทางสงัคม เป็นเครือ่งมอื

ทีม่า: sdgmove.com,

•การบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มูล
ระหว่างหน่วยงานเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเขา้ถงึการ
ใหบ้รกิารของภาครฐัในทุกภาค
ส่วนของประชาชน

▪การเชื่อมขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึของบรกิาร
ดจิทิลัของประชาชน
▪การขาดการน า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสุด 

ความยัง่ยนืของการคุม้ครองทาง
สงัคม 

โครงสรา้งพืน้ฐานและการด ารงชวีติ 
(Livelihoods and Infrastructure)

เพื่อการเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิาร

การรบัรูแ้ละการตรวจสอบสทิธิ
สวสัดกิารประเภทต่างๆ อาท ิ

สวสัดกิารเดก็และครอบครวั 

สวสัดกิารคนท างาน

สวสัดกิารผูส้งูอายุ

สวสัดกิารผูด้อ้ยโอกาส

สวสัดกิารรกัษาพยาบาล

สวสัดกิารโดยชุมชน


