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Welcome.



GDS

Our mission is to build a simple, joined-up 
and personalised experience of 
government for everyone





2010



GDS

The problems
● Not fit for the internet era
● 2000+ different government websites
● Costly
● Slow to update
● Not working together
● Not focused on users



It was time for 
“Revolution not 

Evolution”



So, the UK created 

Government 
Digital Service



Our Journey



Government Digital Strategy 

Government as a Platform 

Gov Transformation Strategy 

Business transformation

Better use of data

Internal tools & process

Skills & culture

Reusable components

GOV.UK Verify

GOV.UK Pay

GOV.UK Notify

Digital by Default

25 exemplar projects

Fix transactions

Go wholesale

Publish centrally

Create GDS

+ 2017

+ 2015

+ 2012

Baroness Lane-Fox Review2010



GDS

The Building Blocks
1. GOV.UK - a single trusted source
2. Putting Users First
3. Digital Governance: Digital 

Standards, Controls and Assurance
4. Digital Capability
5. Digital Procurement
6. Common Components



1. GOV.UK - a 
single trusted 
source



GDS



GDS

Single and trusted 
online destination 
for government 
information and 

services



2. Putting Users 
First





3. Digital 
Governance





GDS





GDS

Discovery Alpha Beta Live
PRIVATE PUBLIC

ALPHA ASSESSMENT BETA ASSESSMENT LIVE ASSESSMENT

WORKSHOP WORKSHOP WORKSHOP

EARLY ENGAGEMENT



4. Digital 
Capability



 
Building 
capability across 
government



5. Digital 
Procurement 
reform



2009
Estimated £16 billion spent
80% with 12 suppliers

2021
£ 11.3 billion spent through digital marketplace 
since it’s creation
£3.1 billion in the 2020/2021 FY
£ billions spent with SMEs through the 
Digital Marketplace, where 8,000+ suppliers 
are available (93% SMEs)





Technology Spend 
Controls 

to help government:
● stop unnecessary 

expenditure
● deliver value for money
● deliver sustainable reform
● build a smarter, cross 

government approach by 
leveraging central expertise 
and transparency



6. Common 
Components



GOV.UK Notify GOV.UK GOV.UK Pay

GOV.UK Registers GOV.UK Verify GOV.UK PaaS





GOV.UK Pay



GOV.UK Notify



What are we 
doing now?





GDS Strategy 
2021-2024



GDS





GDS

Whole user 
services: simpler, 
clearer, faster



GDS



GDS

Central Digital 
and Data 
Office



GDS International



GDS

Multidisciplinary team of experts with 
first-hand government experience in digital 
transformation and public administration 

reform and innovation.



GDS

● Advised over 500 national 
and subnational 
delegations 

● 30 long term peer-to-peer 
technical partnerships 
with programming in 
countries spanning across 
Africa, Asia, North America, 
South America and Europe.

● Memorandums of 
Understanding with over 30 
countries and digital 
agencies. 

 



GDS

GDS 
International
Services



Thank you

John.Davies@digital.cabinet-office.gov.uk 

GDS
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Sven Callebaut

Director, TradeWorthy Ltd.

sven.callebaut@trade-worthy.org

Digital platforms for facilitating trade and 

supporting SMEs

Thailand’s Digital Government Strategies: Revisiting the Past and Reshaping the Future
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WHY ?

Nurturing the ecosystem

Enabling businesses 

Empowering society



1. THAILAND DIGITAL LAWS AND REGULATION READINESS

2. SCALING UP SME INTERNAL CAPACITY 

3. EASING SME ACCESS TO STRATEGIC RESOURCES 

4. CREATING THE RIGHT BUSINESS ENVIRONMENT FOR SME 
TRANSFORMATION 

5. PROMOTING A WHOLE-OF-GOVERNMENT APPROACH 

Content



Digital Thailand

The EGDI is a composite measure of three important 
dimensions of e-government, namely: 

1. provision of online services 
2. telecommunication connectivity and 
3. human capacity.





1. SCALING UP SME INTERNAL CAPACITY 

• Providing SMEs with technology support and assistance, through targeted 
financial support (consultancy vouchers, grants), technology extension programmes 
(diagnosis, self-assessment tools, e-business solutions, guidance and package of 
learning material) or a mix of both; 

• Encouraging SME training and upskilling, by reducing training costs (e.g. tax 
incentives, subsidies) and promoting workplace training (e.g. via employers 
networks and associations, or intermediary “brokers”, apprenticeships 
programmes) or by pooling training investments, and strengthening management 
skills in SMEs (e.g. through training, workshops, coaching programmes and by 
raising demand for these programmes); 

• Building a data culture in SMEs, by increasing awareness and capacity to manage 
and protect their data (e.g. though information dissemination, financial support or 
technical assistance); 

• Raising the digital security profile of SMEs, through awareness campaigns, or 
providing them with guidance on useful digital security measures, toolkit, auditing, 
assurance framework, protocols and certification schemes, and training 
opportunities. 



2. EASING SME ACCESS TO STRATEGIC RESOURCES 

• Leveraging fintech and alternative sources of finance for SMEs, by promoting the use 
of new technologies (such as blockchain and AI) to lower transaction costs on finance 
markets; encouraging the deployment of financing and matching marketplaces, as 
well as the use of mobile banking, or alternative data for credit risk assessment; 

• Encouraging business innovation and the supply of new digital solutions, through a 
range of research and innovation policies (e.g. research grants, public procurement, 
tax incentives, demand-side regulation, competences centres, public-private 
partnerships etc.) in the field of digital security, blockchain, AI etc.; 

• Connecting SMEs with knowledge networks, through cooperation programmes (e.g. 
with major online platforms), or SME-lead public procurement (e.g. Small Business 
Innovation Research-type of programme) or networking interfaces (e.g. digital 
innovation hubs, centres of excellence, clusters and co-working spaces); 

• Providing SMES with access to data and technology, though testbeds and 
experimentation labs, data centres, digital innovation hubs, university transfer offices, 
co-creation platforms etc. 



3. CREATING THE RIGHT BUSINESS 
ENVIRONMENT FOR SME TRANSFORMATION 
• Setting a supportive regulatory framework, by: reinforcing efforts to harmonise legislations 

on trade secrecy and intellectual property rights protection across jurisdictions; enforcing 
data protection regulations; developing digital security legislations and setting standards for 
the industry; addressing regulatory uncertainties around distributed ledger technologies; and 
by ensuring the well-functioning of knowledge markets where SMEs can access digital 
solutions; 

• Promoting e-government and e-services for SMEs, through one-stop shops and digital 
portals (e.g. for information provision, or assistance, certification or simulation online, the 
“only once principle”); e-invoicing, e-signature and electronic submissions (e.g. tax 
administration and compliance by default); adoption of new digital technologies in public 
services (e.g. blockchain, AI); and through open government data etc.; Singapore’s IMDA 
comes to mind.

• Deploying high-quality digital infrastructure, through infrastructural development plans and 
roadmaps (e.g. high-speed broadband and connectivity in remote areas), or other platforms 
(e.g. computer emergency responses teams) or public-sector-backed blockchain service 
infrastructure with interoperability with private sector platforms



4. PROMOTING A WHOLE-OF-GOVERNMENT 
APPROACH 

• Developing long-term strategic frameworks, by setting high-level 
objectives and principles, designing national strategies and action plans, 
and coordinating investments and action across the board; 

• Creating governance arrangements in emerging policy areas, such AI or 
blockchain (e.g. coordination bodies and structures); 

• Setting consultative instances and advisory groups at national and 
subnational levels, involving experts, entrepreneurs, industry and 
academia, and local governments in order to promote ethical and more 
responsible digitalisation policies.



ขอบคุณครับ



 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

คุณอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 รัฐบาลดิจิทัลกับบทบาทการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย

แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย
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โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
เพื่อรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



เน็ตประชารฐั ดศ. / ทโีอท ี 24,700 หมูบ่า้น

เน็ตหา่งไกล กสทช. 15,732 หมูบ่า้น     

เน็ตชายขอบ  กสทช. 3,920 หมูบ่า้น

มบีรกิารแลว้ 30,635 หมูบ่า้น

หมายเหต ุ: 
1. สขีาวคอืพืน้ทีท่ ีไ่มม่หีมูบ่า้นต ัง้อยู ่เป็นสว่นของเขือ่น หรอืภเูขา
2. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 15,732 และ 3,920 หมูบ่า้น

รวมจ านวน 74,987     หมูบ่า้น

ภาพรวมการตดิต ัง้เน็ตประชารฐั

(แลว้เสร็จ 19 ธ.ค. 2560)
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การพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ MDES



สถานการณ์การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย





Smart & Open
Government

Law and Regulations
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Infrastructure (GDCC)

HR Development (GOCC)

 หลักสูตร GOCC Fellowship Program
สร้าง  Cloud Specialist 
ให้บุคลากรภาครัฐ

 หลักสูตรการพัฒนา Big Data
ส าหรับบุคลากรภาครัฐ

Peopleware

การพัฒนา DC & Cloud ที่มีมาตรฐานและปลอดภัยเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการข้อมูลภาครัฐ
จากข้อมูลในต่างประเทศการใช้คลาวด์นั้นจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 30-70%

Hardware

Software

มีแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ



Data Sharing + Open Data + Big Data

Smart & Open
Government

Law and Regulations
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Infrastructure (GDCC)

HR Development (GOCC) (Peopleware)

ความต้องการใช้ GDCC

2563 2564 2565

8,000
11,750 12,000

43,584

20,000

12,000

31,568

กรอบที่ได้รับ9,892

เป้าหมายการให้บริการ (VM)
ยอดขอใช้บริการสะสม (VM) 

กรอบที่ได้รับจัดสรร (VM)

ยอดให้บริการสะสม (VM)

ผลการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) 
(ณ เดือนตุลาคม 2564)

282 กรม 670 หน่วยงาน

2,675 ระบบงาน

31,568 VM
(Cloud Server จ านวน 4,934 เคร่ือง)

การด าเนินงานต่อไป

การอบรม (Training & Certification) 

มติ

การพัฒนา Data Center และ Cloud ที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย หน่วยงานมีเป้าหมายเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล น าไปสู่การบูรณาการเป็นรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้   
ยังจะช่วยให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณได้ถึงร้อยละ 30-70

 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้บริการ GDCC เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของระบบงานในการให้บริการ
 เพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศส าหรับรองรับหน่วยงาน Critical Information Infrastructure (CII)
 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าข้อมูลแบบเปิดตามแนวทางยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย (Thailand National 

Data Strategy)

2,065 คน 

1) ระดับพื้นฐาน (Essential) 1,096 คน
2) ระดับสูง (Advanced) 401 คน
3) ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 568 คน

8

การพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ 
7 พ.ค. 62 เห็นชอบให้ด าเนินโครงการ GDCC มอบ CAT ด าเนินการ

5 พ.ค. 63 เห็นชอบงบประมาณด าเนินการปี พ.ศ. 2563 – 2565



Platform พื้นฐานรองรับ Digital Government

e-licensing

e-document

Digital ID

e-signature

e-meeting
NSW for 

Import & Export
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รัฐบาลดิจิทัลกับบทบาทในการส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคมไทย



ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ

เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขับเคลื่อน 
New S-Curve 
เพิ่มศักยภาพ 
สร้างธุรกิจ 
เพิ่มมูลค่า

3. สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างการมีส่วนร่วม 
การใช้ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียม

5. พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
สร้างคน สร้างงาน 

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

4. ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

โปร่งใส อ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

6. สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กฎระเบียบทันสมัย 
เชื่อม่ันในการลงทุน

มีความม่ันคงปลอดภัย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี

6



Thank you
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‘Thailand’s Digital Government Strategies: 
Revisiting the Past and Reshaping the Future’

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

1



วิสัยทัศน์ รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เช่ือมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

กลไก/
มาตรการ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โปร่งใสตรวจสอบได้เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน

ลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการ

สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ดัชนีช้ีวัดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(EGDI) ปี 63 อันดับ 57 

ดัชนีช้ีวัดการมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (EPI)

ปี 63 อันดับ 51 

ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 

(EODB) ปี 63 อันดับ 21 
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI)

ปี 64 อันดับ 104 
ดีข้ึน 10 อันดับ ดีข้ึน 10 อันดับ ดีข้ึน 3 อันดับ ดีข้ึน 10 อันดับ

จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผย 
แลกเปล่ียน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ อย่าง
บูรณาการ

พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เก่ียวกับระบบดิจิทัล ในการเชื่อมโยง การ
เปิดเผย และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน 
ในการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล

พัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ให้โปร่งใส มีมาตรการ
ป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก ด้วยการบูรณาการร่วมกัน 

พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกการให้บริการประชาชน 
รองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) หรือ
รองรับต่อสถานการณ์อุบัติใหม่ที่ประเทศต้อง
เผชิญ

เพ่ิมสมรรถนะ ขีดความสามารถหน่วยงานรัฐ สู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล รองรับการพัฒนาระบบ
บริการเพ่ือศักยภาพการบริการประชาชน  
รวมถึงบุคลากรรัฐมี Digital Mindset และมี
ทักษะที่จ าเป็น

เพ่ิมความสามารถ ความมั่นคง ปลอดภัยในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ พร้อมทั้ง
จัดหากลไก การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชน ในการรับบริการจากภาครัฐ

จัดให้มีระบบบริการดิจิทัลอ านวยความสะดวก
ผู้ประกอบการ

ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาครัฐ ท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกรรมดิจิทัลใน
ภาคธุรกิจ

ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการท่ีเอื้อต่อผู้ประกอบการในการ
ด าเนินธุรกิจ

อ านวยความสะดวก ให้ภาคธุรกิจสามารถน า
ข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ

เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี
พร้อมใช้จากผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด

จัดให้มีระบบดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของ
หน่วยงานรัฐในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
รัฐ 

จัดให้มีเวทีหรือช่องทางดิจิทัลเพ่ือรับฟงั
ความคิดเห็น ในการก าหนดนโยบาย  
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ 
การขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลกับทุกภาคส่วน

สุขภาพ และการแพทย์
การศึกษา การเกษตร

ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิ
สวัสดิการประชาชน 

การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
การให้บริการแก่ประชาขนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
ร่วมขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวก
ภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในทุก
กระบวนการท างานของรัฐ
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ระบบนิเวศกำรพฒันำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565



แนวทางการขับเคลื่อน

Innovative Platforms

(Digital ID, Digital Currency, Digital Paper)

>> เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั

Data Integration / Exchange

>> ลดความเหลือ่มล ้า

E-Service, Open Data

>> ความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม



Revisiting the Past  - Data

• Data Catalog

• Data Exchange

• Open Data

• PDPA
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กำรส่งเสริมกำรขบัเคลื่อนกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลด้วยข้อมูล 

มำตรฐำน 
• DGF
• Open Data
• TGIX



Revisiting the Past  - E-Services/Platform

กำรพัฒนำบริกำรออนไลน์ และสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัล
ของรัฐ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรประชำชน

e-Document 
Platform

6

• E-Services

• One Stop Services: OSS

• End-to-end Service 
Platform

• Common platform (Digital 
ID, E-Document, 
E-Payment, E-Form)



Revisiting the Past  - People & Organization/Partnership

กำรพัฒนำองค์กร บุคลำกร 
และควำมร่วมมือต่ำงๆ

7

• Data Governance, PDPA, 
Cybersecurity

• Digital Literacy, Digital 
Leadership

• Digital Transformation

• MOU Based Intergovernment
relationship

• Vendor relationship

• Sandbox



GovTech Innovation Hub / Center

ตัวอย่ำงนวัตกรรมจำกศูนย์ GovTech
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โครงกำรศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภำครัฐ (DGTi)

DGTi 

12 จังหวัด

4 ภูมิภำค

แม่เหียะโมเดล : 
✓ เทศบาลต าบลบางเสร่   จ.ชลบุรี 
✓ เทศบาลต าบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี

มีหน่วยงานสนใจใช้บริการอีก 56 หน่วยงาน 

Social Listening : 
✓ กรมพัฒนาชุมชน
✓ ทต. หัวรอ จ.พิษณุโลก 
✓ ทน. นครขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

✓ ทน. นครอุดรธานี จ.อุดรธานี 
✓ ทน. นครหาดใหญ่ จ.สงขลา 
✓ ทม. แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

เป้ำหมำย: ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมดิจิทัลสู่หน่วยงานท้องถิ่น Local Government Transformation 20 หน่วยงาน/12 จังหวัด/4 ภูมิภาค
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Digital by Design
เปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำรรูปแบบเดิมสูร่ัฐบำลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบบริกำรภำครัฐที่เป็นมติร ใช้งำนง่ำย 

ที่มา: ปรับปรุงจาก 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. 10

กรอบแนวคิดรัฐบำลดิจิทัลตำมแนวทำงของ OECD 
Digital Government Policy Framework (DGPF)

Data-Driven
เปลี่ยนกำรรวมศูนย์ข้อมูลที่รัฐบำลไปสู่ภำครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มุ่งเน้นกำรใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐำนและก ำลงั

ในกำรวำงแผน ท ำงำนและรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว

Government as a Platform
ปรับแนวคิดจำกกำรให้รัฐเป็นผู้ให้บริกำรเพียงอย่ำงเดียว ปรับเป็นให้รัฐเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้ภำคเอกชน และ

หน่วยงำนภำคี มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงมลูค่ำร่วมกบักำรให้บริกำรของรัฐด้วย

Open by Default

เปลี่ยนจำกกำรเป็นภำครัฐที่ไมเ่ปิดเผยข้อมูล
เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรด ำเนินงำนอย่ำง

โปร่งใสเป็นสรณะ

User Driven

เปลี่ยนกำรจัดกำรที่มีรัฐเป็นผู้น ำ เป็นประชำชนเป็นผู้น ำ และให้
ภำครัฐเป็นผู้ประยุกต์กำรท ำงำนให้สอดคล้องกยัควำมต้องกำร

ของประชำชน 

Proactiveness

ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรเชิงนโยบำย และให้บริกำรเชิงรุก
มำกขึ้น แทนกำรรอรับข้อเรียกร้องจำกประชำชน



Responsive 
Government

รัฐที่เล็กลง รวดเร็ว และ
ให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
ให้บริกำรที่รวดเร็วขึ้น และ
ให้บริกำรเฉพำะเจำะจงกับกลุ่ม
ผู้รับบริกำรมำกข้ึน

E-Participation 
& Open 

Partnership

เปิดเผยข้อมูล – รับฟังควำม
คิดเห็น – และร่วมคิดร่วมท ำ
โดยภำคเอกชน/ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรสร้ำงนวัตกรรม
และบริกำรของรัฐ

Future of the Digital Government
Agile Government

Data-Driven

ปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนของข้อมูล 
ควำมต้องกำรของประชำชน 
เพื่อให้รัฐสำมำรถวำงนโยบำยที่
สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้
จริง และให้บริกำรที่ตรงควำม
ต้องกำรประชำชน
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กำรมองเป้ำหมำยแบบ
ก้ำวกระโดดไปยังอนำคต 

กำรพัฒนำแผนที่อยู่บน
พื้นฐำนควำมจริงด้วยข้อมูล

Expectation for the Digital 
Government Plan

กำรรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

12



Common Platform for Government Services

Digital ID & 

Signature

• e-KYC for identity 

proofing

• Authentication

• Digital Signature

Service Request & 

Tracking

• Single e-Form

• Service tracking

• Once-only

e-/Mobile 

Payment

• e-Payment

• Mobile Payment

e-Cert/ License

• Electronic 

Certificate, Licenses

• Digital Signature

• Digital Transcript

Personal Data Protection

Cyber Security
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People

TechnologyProcess

Key Success Factor
• Growth Mindset
• Digital Literacy/ Leadership
• Collaboration & Outsourcing

• Customer-centric
• Process re-design
• De-regulation
• Public-private partnership

• Common Platform (PaaS)
• Interoperability standard
• Implementation guideline
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Thank you
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
Digital Government Development Agency 
(Public Organization) (DGA)
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