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การพัฒนารฐับาลดจิิทัลท่ีส าคญัของ
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E-Government Development Index (EGDI)

2018 2020

73 57193 ประเทศ

E-Participation Index (EPI)

2018

82 51
2020

อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล

เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง

Past Results 

Digital Platform/
Portal

Highlight Project Standard Data

• โครงการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลในพ้ืนที ่EEC 

• ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi)

• MorChana & Thailand Plus 

• สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) 

• ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

• Biz Portal ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกจิ 

• Citizen Portal พอร์ทัลกลางส าหรับประชาชน

• Law Portal ระบบกลางด้านกฎหมาย

• Government Data Exchange Platform (GDX) 

• Digital Transcript

• ระบบ Health Link

• ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

• มาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ หรือคู่มือ – ด้านการท าบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐ  
ด้าน Digital ID และ 
ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

• ศูนย์บริการข้อมูลเปิดและการวิเคราะห์
ข้อมูลภาครัฐ (Open Government 
Data and Data Analytics Center)

• มาตรฐานและหลักเกณฑก์ารเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล
ต่อสาธารณะ (Open Data) 

• สถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล 
(DIGI)

TGIX Standard

มาตรฐาน Digital ID

ปี

อันดับที่

ปี

อันดับที่
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จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

และการสนับสนุนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานภาครัฐ และ สพร.



ข้ันตอนและระบบใหบ้ริการ
ที่ยุ่งยากและซับซ้อน 

Digital Divided ของผู้ใช้บริการ
ทั้งในแง่ทรัพยากร และทักษะ

การจัดเก็บข้อมูลของ
ภาคการเกษตร ภาค SMEs ไทย 

ความไว้วางใจ (Trust)

3

อุปสรรคอ่ืนๆ

ด้านกฎหมาย
• กฎหมายธุรกิจด้านการยื่นค าขอและเอกสาร

ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

• กฎหมายด้านการยืนยนัตัวตนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

• ปัญหาการตีความกฎหมาย เช่น PDPA

ด้านงบประมาณ 
หน่วยงานไม่ได้รับการสนับสนุนหรอืถูกปรบัลด

งบประมาณ ประสบปัญหาไม่สามารถเริ่มด าเนิน

โครงการตามแผน หรือด าเนินโครงการต่อเน่ืองได้

ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
การก าหนดภารกิจและหน่วยงานผู้รบัผิดชอบ

บางโครงการไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถหา

หน่วยงานเจ้าภาพได้

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
แม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เข้า

ทดแทน บางโครงการต้องอาศัยการพบปะซ่ึง

หน้า (face-to-face) ต้องมีการเลื่อน หรือ

ยกเลิกบางกิจกรรม 

ด้านบริการออนไลน์ (e-Service)
• บริการจ านวนมากยังไม่อยูใ่นรูปแบบ e-service

• ไม่สามารถเช่ือมกับ OSS เพ่ือให้บริการ 

ณ จุดเดียวได้

ด้านข้อมูล
• ข้อมูลส าคัญบางหน่วยงานยงัไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

• คุณภาพข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได ้

• รูปแบบการจัดเก็บขอ้มูลท่ีแตกตา่งกนั

ด้านแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ 
• หน่วยงานต่าง ๆ  ใช้แพลตฟอร์มหลักไม่

เหมือนกัน ท าให้หน่วยงานมีแพลตฟอร์มมากข้ึน 

• ขาดความพร้อมในการเช่ือมต่อระบบฐานข้อมูล

เข้ากับมาตรฐานกลาง

ด้านบุคลากร
• การขาดแคลนของบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 

ตั้งแต่ผู้บริหารระดบัสูงท่ีจ าเป็นตอ้งพัฒนา 

Digital Leadership 

• บุคลากรในทุกระดับ จ าเป็นต้องปรับพ้ืน

ฐานความรู้ด้านดิจิทัล หรือ Digital Literacy

ข้อสังเกตประเด็นปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565Key Challenges



(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570
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“บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน”วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย ภาครัฐท่ีปรับตัวทันเวลา 
(Agile Government)

ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน
และลดความเหลื่อมล ้า

(Responsive Government)

เพ่ิมความสามารถและศักยภาพใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

(Enhance Competitiveness)

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ประชาชนเช่ือถือ
และมีส่วนร่วม 

(Open Government & Trust)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว 
4

พัฒนาบริการท่ีสะดวก
และเข้าถึงง่ายด้วยรัฐบาลดิจิทัล

1
สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวก

แก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล

2

FoundationCommon Services

การมีส่วนร่วม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ของประชาชน 

ด้านยุติธรรม
สุขภาพ

และการแพทย์ 

การศึกษา
ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิ
สวัสดิการประชาชน

ด้านส่ิงแวดล้อม

การส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 

การเกษตร

ด้านแรงงาน

ด้านการท่องเท่ียว

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

3
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บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตัว 
4

• จ าแนกกลุ่มและยกระดับหน่วยงานตามระดับความพร้อมในการ
พัฒนาด้านดิจิทัล

• สร้างแพลตฟอร์ม OSS บริการดิจิทัลภาครัฐท่ีตรงความ
ต้องการของผู้ใช้ 

• พัฒนาบริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service

• พัฒนาบริการในรูปแบบ End-to-end Service

• พัฒนาบริการท่ีเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalize 
Service Delivery) โดยไม่ต้องร้องขอ

• เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยและจัดการกลไกการป้องกันข้อมูลส่วน
บุคคล (Adaptive Security)

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ือยกระดับ
บริการดิจิทัล (Innovative Services/Platform)

• สนับสนุนให้มีแพลตฟอร์มบริการท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงและใช้ได้ง่าย (Equality / Leave No One Behind)

• จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเชื่อมโยง 
เปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเปิดภาครัฐโดย
ไม่ต้องร้องขอและเปิดให้ทุกภาคส่วนได้แสดง
ความคิดเห็น (Open by Default)

• พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น 
การจัดซ้ือจัดจ้าง กระบวนการงบประมาณ ให้
ตรวจสอบได้และโปร่งใส (Transparency) 

• จัดให้มีช่องทางรับฟงัความคิดเห็นในการ
ก าหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ เป็นต้น
(Empower the People)

• สนับสนุนให้พัฒนาบริการออนไลน์และสร้าง/
เชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินธุรกรรมดิจิทัลตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
(End-to-End Service Platform)

• ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรการท่ีเอื้อต่อผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ
(EODB)

• มีเครื่องมือดิจิทัลหรือระบบงานให้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการท่ีสะดวก
และเข้าถึงง่ายด้วยรัฐบาลดิจิทัล

1
สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวก

แก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล

2
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

3

• ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน และลด ละ เลิกการขอส าเนาเอกสารจากประชาชน (Re-Engineering Process และ Digitalize Process)

• พัฒนาข้อมูลตามหลัก Data governance บูรณาการข้อมูล และส่งเสริมการใช้งานข้อมูล Big Data เพ่ือจัดท านโยบาย (Data-Driven)

• พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง (Seamless) 

• ก าหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (เช่น TGIX, Digital Service Standard, API Standard)

• ส่งเสริมศักยภาพและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ (TDGA, DGTi, AI Center)

• ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการท่ีเอื้อต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Public-Private Partnerships)

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570
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แพลตฟอร์มบรกิารประชาชนแบบเบด็เสร็จ 
4 ด้าน ได้แก่ สวัสดิการประชาชน การศึกษา 

สุขภาพและการแพทย์ สิ่งแวดล้อม

องค์ความรูแ้ละนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การแกไ้ข
ปัญหาหรือยกระดับบรกิารดิจทิัลในด้านส าคญั

บริการดิจิทัลประชาชนแบบออนไลน์ 24x7 
ครบทุกบริการ

บริการท่ีเฉพาะเจาะจงรายบุคคล 
(Personalize Service Delivery) 

โดยไม่ต้องร้องขอ

บริการดิจิทลัไม่ต้องเรียกส าเนา
ส าหรับการให้บรกิาร

บริการดิจิทัลประชาชนเป็น End-to-End 
Process ครบทุกบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Key Results 
GOVERNMENT

RESPONSIVE

“ในปี 2570 เป็นรัฐท่ีให้บริการท่ีสะดวกเขา้ถงึง่าย และลดความเหลื่อมล ้าในการให้บรกิาร”
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แพลตฟอร์มบรกิารภาคธุรกจิแบบเบ็ดเสรจ็ 
4 ด้าน ได้แก่ การเกษตร SMEs แรงงาน 

การท่องเท่ียว 

บริการขอใบอนุญาตส าคญัเป็นแบบ 
End-to-End Fully Digital Process 

ท้ังหมด

ระบบฐานขอ้มูล SME ท่ีรัฐบาลและ
ผู้ประกอบการใชไ้ด้อย่างเรียลไทม์และท่ัวถงึ

บริการภาครฐัเพ่ือภาคธุรกจิปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 2

Key Results 

“ในปี 2570 เป็นรัฐท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแขง่ขนัของภาคธุรกจิ”

COMPETITIVENESS

ENHANCE
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มีแพลตฟอร์มกลางท่ีบูรณาการขอ้เรยีกรอ้ง 
ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือการบริหาร
จัดการ ติดตามและแจ้งผลอย่างเปน็ระบบ

มีช่องทางการมีส่วนรว่มครบทุกดา้นส าคัญ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครฐั

ทุกหน่วยงานรัฐเปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Key Results 

“ในปี 2570 เป็นรัฐท่ีให้สังคมรเิริม่ และเป็นรัฐท่ีเกื้อหนุนดว้ยการเปิดเผย Data, 
Process, Service”

GOVERNMENT & TRUST

OPEN
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

Key Results 

“ในปี 2570 ภาครัฐท่ีปรับตวัทันเวลา (Agile Government)”

GOVERNMENT

AGILE

ทุกหน่วยงานรัฐจัดท าขอ้มูลตามหลัก 
Data governance

กระบวนการท างานท่ีเป็นดิจทัิลภาครฐัเตม็รปูแบบ

ข้อมูลพ้ืนฐานส าคญัเชือ่มโยงผ่าน
แพลตฟอร์มกลาง

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแพลตฟอรม์/โครงการรฐั 
เพ่ือตอบโจทย์ส าคัญของประเทศ

บุคลากรภาครัฐได้รับการอบรมและมีทักษะ
ด้านดิจิทัล อย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง

มีระบบนวัตกรรมดิจิทัลท่ีพรอ้มใช้ส าหรบับุคลากรภาครฐั

ภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมการบริการรฐับาลดิจทัิล 

บุคลากรภาครัฐไดร้ับการอบรมด้าน Cybersecurity 

ความเชื่อม่ันของประชาชนตอ่ความม่ันคงปลอดภัย
ในการใชบ้ริการออนไลน์



ปัจจัยแห่งความส าเร็จของแผนพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของประเทศไทย 
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People Process

Technology

“Increase efficiency 
by digital workforce”

“Lean and customer-
centric process”

“Effective investment 
and ease of use”



แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย 2566 - 2570

Open Community and 
Co-Creation 

Digitize Data & Digitalize Process

Common Platform & Trust Sources
For Focused Area 

สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างมูลค่า 
นวัตกรรมให้กับบริการของรัฐ และสร้างการมีส่วนร่วม

จากภาคประชาชน

บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลในแต่ละด้านท่ีส าคัญ เพ่ือเป็นฐานในการ
พัฒนาการให้บริการ ณ จุดเดียว แก่ผู้ใช้งาน ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน

ปรับกระบวนการท างาน และใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานหรือบริการกลาง
ร่วมโดยทุกหน่วยงานรัฐ โดยมีมาตรฐานแนวทางที่ด าเนินการได้ง่าย มี

ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน

Results

• สร้างการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
ให้ประชาชน 

• ร่วมพัฒนานวัตกรรมการบริการ
ของรัฐร่วมกัน 

• สร้างการบริการที่ใช้งานอย่าง
แพร่หลายได้จริง

• ขับเคลื่อนการบริการของรัฐ
ให้สะดวกรวดเร็ว 

• ตอบสนองความต้องการประชาชน
ในการใช้บริการและเข้าถึงข่าวสาร

• สร้างความคล่องตัวเพ่ือปรับตัว
ทันเวลา 

• สร้างความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล 
ซ่ึงสร้างความเช่ือม่ันให้ประชาชน

11





Backup
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พัฒนาบริการที่สะดวกและเขา้ถึงง่ายด้วยเทคโนโลยีดจิิทัลยุทธศาสตร์ที่ 1

มาตรการ

เป้าหมาย
One-Stop Service

• - จ าแนกกลุ่มและยกระดับหน่วยงานตามระดับความ
พร้อมในการพัฒนาด้านดิจิทัล

• - สร้างแพลตฟอร์มบริการดจิิทัลภาครัฐท่ีตรงความ
ต้องการของผู้ใช้ (User-Driven) และเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (OSS)

• - สนับสนุนให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาแพลตฟอรม์
บริการท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ได้ง่าย 
(Equality / Leave No One Behind)

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ

• แพลตฟอร์มบริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ 4 ด้าน ได้แก่ สวัสดิการ
ประชาชน การศึกษา สุขภาพและ
การแพทย์ ส่ิงแวดล้อม

• องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาหรือยกระดับบริการ
ดิจิทัลในด้านส าคัญ

14

Lean Process, End-to-End Process
& Citizen Centric 

• บริการดิจิทัลประชาชนแบบออนไลน์ 24x7 ครบทุกบริการ

• บริการดิจิทัลไม่ต้องเรียกส าเนาส าหรับการให้บริการ ร้อยละ 100

• บริการดิจิทัลประชาชนเป็น End-to-End Process ครบทุกบริการ

• บริการท่ีเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalize Service Delivery) 

โดยไม่ต้องร้องขอ

• - พัฒนาการให้บริการดิจิทัลแบบครบวงจร (End-to-end Service)
• - พัฒนาบริการท่ีเฉพาะเจาะจงรายบคุคล (Personalize Service Delivery) โดยไม่

ต้องร้องขอ
• - วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรกิารดิจิทัลภาครฐัเพ่ือยกระดบับรกิารดิจิทัล (Innovative 

Services/Platform) 
• Services/Platform) 
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ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์เบ็ดเสร็จ ที่ครบถ้วนทุก

บริการและปลอดภัยในการใช้งาน

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่
ต้องขอข้อมูลจากสถานพยาบาลที่เคยเข้า
รับการรักษาด้วยตนเอง และควบคุมการ

เข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้

ประชาชนสามารถติดตามสถานะการขอใช้
บริการภาครัฐได้อย่างสะดวก

ได้รับบริการดิจิทัลตรงตามกบัความ
ต้องการมากขึ้น และใช้ง่ายด้วยบัตร
ประชาชนหรือการยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลในการติดต่อหรือท าธุรกรรม

ผู้เรียนและผู้สอนเข้าถึงส่ือการเรียนรู้ 
และเอกสารการสอนดิจิทัลที่มีมาตรฐาน

บนระบบเดียว

มีฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ 
ประกอบการการตัดสินใจในการวางแผน
นโยบาย และการตัดสินใจของประชาชน

ประโยชน์ที่จะไดรั้บจากยทุธศาสตร์ที่ 1
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วิธีการขับเคลื่อน (How to) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผ่านโครงการส าคัญภายใต้ 4 Domains:
การลดความเหลื่อมล ้าทางสิทธ์ิและสวัสดิการประชาชน การศึกษา สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

Responsive Government –
Proactive Service Delivery

User-Driven – Once Only 
Principle

Equality/ Inclusivity – การบริการ
ดิจิทัลที่ไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมแก่ประชาชน

Adaptive Security

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรัฐโดยประชาชนในภาพรวม

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบรกิาร

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ
ประยุกต์กับ
สถานการณ์
ตนเอง

วิเคราะห์ว่า
ด าเนินการ
อย่างไรต่อ

เส้นทางการปฏิสัมพันธ์/รบับริการ

ปฎิสัมพันธ์ (ตาม
ช่องทางบริการ)

รับการบริการ 
(Service 
Delivery)

Lifetime/
Citizen 
Portal Thailand 

Educational Data 
Platform (TEDP)

Thailand Health 
Data Platform 

(THDP)

Thailand Welfare 
Data Platform 

(TWDP)

Transparent Use of Data Thailand Envi Data 
Platform (TEnviDP)

ระบบบูรณาการข้อมูลสวัสดิการ
รายบุคคล

Multichannel เข้าถึงผู้ใช้บริการทุก
แบบ
• Website
• Apps
• Experiential Channels เช่น via 

Chat apps, Voice  

e-education hub
e-workforce ecosystem

ประชาชน National Digital Health 
Platform

ระบบรายงานข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม



สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแกภ่าคธุรกจิดว้ยเทคโนโลยดีิจิทลั

OSS, End-to-End Process & Lean Process

• สนับสนุนให้พัฒนาบริการออนไลน์และสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือเช่ือมโยงแพลตฟอร์มดจิิทัลภาครัฐ หรือการพัฒนาแพลตฟอรม์ท่ีเอื้อตอ่การด าเนิน
ธุรกรรมดิจิทัลและครอบคลมุการพัฒนาธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลคา่ (End-to-End Service Platform)

• ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการท่ีเอื้อต่อผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกิจ (EODB)
• มีเครื่องมือดิจิทัลหรือระบบงานให้แกผู้่ประกอบการเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน

• แพลตฟอร์มบริการภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ 4 ด้าน ได้แก่ การเกษตร SMEs แรงงาน การท่องเที่ยว

• บริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลท้ังหมด

• บริการขอใบอนุญาตส าคัญเปน็แบบ End-to-End Fully Digital Process ท้ังหมด

• ระบบฐานข้อมูล SME ที่รัฐบาลและผู้ประกอบการใช้ได้อย่างเรียลไทม์และทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ

มาตรการ

17
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ภาคธุรกิจได้รับบริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์เบ็ดเสร็จ 

ที่ครบถ้วนทุกบริการและปลอดภัยใน
การใช้งาน

มีแหล่งข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ 
สถานการณ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 

SMEs ที่บูรณาการ ถูกต้อง แม่นย า

มีฐานข้อมูลการเกษตรส าหรับเกษตร
ในระดับพ้ืนที่ ประกอบการการ

ตัดสินใจในการผลิตให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่

มีรหัสผู้ประกอบการรหัสเดียวที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของ

รัฐได้ครอบคลุม

ภาคธุรกิจเข้าถึงข้อมูลแนวโน้ม
ตลาดแรงงานของประเทศ 

ประกอบการตัดสินใจในการประเมิน
การท าธุรกิจได้แม่นย ามากขึ้น

ประโยชน์ที่จะไดรั้บจากยทุธศาสตร์ที่ 2
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Responsive Government

End-to-End Service

Ease of Doing Business 
(EODB)

Biz 
Portal

• ระบบ SMEs One-stop Service
• ระบบให้ค าปรึกษา SMEs
• ระบบข้อมูลการค้าและโลจิสติกส์ 
• แพลตฟอร์มขายสินค้าและบริการออนไลน์
• ระบบข้อมูลการลงทุน และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
• ระบบพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายบุคคล

• ระบบวิเคราะห์เกษตรกรรมที่เหมาะสมรายเกษตรกร
• ระบบข้อมูลผลผลิต/การเก็บเก่ียว
• ระบบคาดการณ์ราคา
• แพลตฟอร์มขายสินค้าเกษตรออนไลน์
• ระบบข้อมูลสวัสดิการเกษตรกรรายบุคคล
• ระบบให้ความรู้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

Farmer 
Portal

▪ NABC
▪ ระบบอ่ืนๆ

ธุรกิจ

Thailand SMEs Data Platform 
(TSDP)

Thailand Labor Data Platform 
(TLDP)

Thailand Agricultural Data 
Platform (TADP)

Tourism Intelligence Center 
& Thailand Pass Ph 3

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรัฐโดยภาคธุรกิจในภาพรวม

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบรกิารด้านธุรกิจ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ ขอค าแนะน า

เส้นทางบริการด้านการประกอบธุรกิจ

ฝึกอบรมยกระดับ
สมรรถนะ

ขออนุญาต รับรอง ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ

วิธีการขับเคลื่อน (How to) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผ่านโครงการส าคัญภายใต้ 4 Domains:
SMEs เกษตร แรงงาน และการท่องเท่ียว

Foreigner 
Portal

• พอร์ทลักลางเพ่ือชาวต่างชาติ
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การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ
โดยประชาชนไม่ต้องร้องขอ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชนไ์ด้

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภาครัฐ ที่มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ผ่านช่องทางที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้และมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น

• จัดให้มีช่องทางรับฟงัความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ 
(Empower the People) ส่งเสริมการน าความเห็นประชาชนไปสู่การพัฒนา
บริการจริงๆ รายพ้ืนท่ี (Strong from the bottom)

• มีช่องทางการมีส่วนร่วมครบทุกด้านส าคัญ 

• มีแพลตฟอร์มกลางท่ีบูรณาการข้อเรียกร้อง 
ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือการบริหารจัดการ 
ติดตามและแจ้งผลอย่างเปน็ระบบ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครัฐยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ

มาตรการ

• ทุกหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลเปดิ 
ร้อยละ 100

• มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ

• จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเช่ือมโยง เปิดเผย และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐโดยไม่ต้องร้องขอและเปิดให้ทุกภาค
ส่วนได้แสดงความคิดเห็น (Open by Default)

• พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง 
กระบวนการงบประมาณ ให้ตรวจสอบได้และโปร่งใส 
(Transparency) 
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ประโยชน์ที่จะไดรั้บจากยทุธศาสตร์ 3

ประหยัดงบประมาณจากการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล/บริการกลางที่
สามารถใช้ร่วมกันประชาชนได้ใช้บริการจากธุรกิจและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่ตรงใจโดยผู้ประกอบการหรือนักพัฒนา จากการเปิดเผย

ข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐปลอดภัย

ประชาชนสามารถร่วมก าหนดและออกแบบบริการที่ตนเอง
ต้องการกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการ

ประชาชนติดตามการท างานของภาครัฐได้ จากการเปิดเผยข้อมูล
ของภาครัฐได้ระหว่างหน่วยงาน และระบบมีมาตรฐานความ



Open Data

Open Process Open Service

“Collaboration”

“Participation”

“Transparent”

▪ ระบบกลางกฎหมาย (Law Portal)
▪ ระบบรับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองราว
▪ ระบบ e-Budgeting
▪ ระบบ e-Procurement
▪ ศูนย์กลางข้อมูลเปดิภาครัฐ – ข้อมูลการ
ด าเนินงานของรัฐ และข้อมูลสถิติตา่งๆ 
ที่เก่ียวข้อง

ด้านยุติธรรม
▪ โครงการ e-Justice  Case 

management system
▪ โครงการ Big data an AI analytic for 

Crime Prevention

Thailand e-Participation Platform 
(TePP)

▪ Open Data Platform ส าหรับ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมสร้าง
ประโยชน์ (Co-Creation)

▪ Open Government Data and 
Process เพ่ือความโปร่งใสและ
เช่ือมั่น

▪ ช่องทางรับฟงั และติดตามความเหน็ 
อาทิ เร่ืองร้องเรียน กฎหมาย 
กฎระเบียบ
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Requirement & Expectation

วิธีการขับเคลื่อน (How to) ยุทธศาสตร์ 3 ผ่านโครงการส าคัญภายใต้ 2 Domain:
ด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน และ ด้านยุติธรรม



• พัฒนาข้อมูลตามหลัก Data 
governance และส่งเสริมการใช้
งานข้อมูล Big Data (Data-
Driven)

• พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
(Seamless) และก าหนดมาตรฐาน

• ทุกหน่วยงานรัฐจัดท าข้อมูล
ตามหลัก Data 
governance

• ข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญ
เช่ือมโยงผ่านแพลตฟอร์ม
กลาง

• มีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แพลตฟอร์ม/โครงการรัฐ 
เพ่ือตอบโจทย์ส าคัญของ
ประเทศ

• ปรับปรุงข้ันตอน และ
ลด ละ เลิกการขอ
ส าเนา (Re-
Engineering 
Process และ 
Digitalize Process) 

• ทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ

• ส่งเสริมศักยภาพและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลแก่ภาครัฐ (TDGA, DGTi, AICenter)

• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน 
(Public-Private Partnerships)

เพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ และ
จัดการกลไกการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 
(Adaptive Security)

• บุคลากรภาครัฐได้รับการ
อบรมด้าน cybersecurity 

• ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้
บริการออนไลน์

• กระบวนการท างานที่
เป็นดิจิทัลภาครัฐ
เต็มรูปแบบ

• บุคลากรภาครัฐได้รับการอบรมและมีทักษะ
ด้านดิจิทัล อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

• มีระบบนวัตกรรมดิจิทัลที่พร้อมใช้ส าหรับ
บุคลากรภาครัฐ ในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน

• ภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมการบริการ
รัฐบาลดิจิทัล 
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Data Governance, 
Data Exchange & 

Data usage

Re-
Engineering 

Process 
& Back office 

Cybersecurity & 
Trust

สร้างเทคโนโลยีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยน

ผ่าน
สู่กระบวนการดิจิทัล 

บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ

มาตรการ



ประโยชนท์ี่จะได้รับจากยทุธศาสตร์ 4

ประหยัดงบประมาณจากการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล/บริการกลางท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้
ระหว่างหน่วยงาน และระบบมีมาตรฐาน

ความปลอดภัย

ลดความซ ้าซ้อนในการพัฒนาระบบงานท่ี
เหมือนกัน และการติดตั้งระบบท่ียุ่งยาก

ลดการกรอกข้อมูลซ ้าซ้อน ลดข้ันตอน
การท างานด้านบริหารการจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ และเพ่ิมความโปร่งใสใน
การตรวจสอบย้อนกลับการท างาน

เข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการท างาน
ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างไร้รอยต่อ

มีทักษะการท างานดิจิทัลท่ีสอดคล้องกับ
บริบทโลก

ท างานได้รวดเร็วเท่าทันเทคโนโลยี 
เคร่ืองมือ และความต้องการของ

ประชาชน 

หน่วยงานรัฐท้องถิ่นมีชุดเคร่ืองมือ
เทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
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Public Private Partnership/ Open Community Co-Creation

API gateway/ 
Gov Analytics

Secure 
information 
exchange/ 

Scalable hosting

DG ID/ Regis./e-
cert./ Tracking 

& Notify/  
Payment

Digital ID & 
Signature

E-Certification/ 
License

Common Components/ 
Shared services, Standard TGIX

Government Data Exchange

Registration 
- USER Acc.

Digital PaymentTracking/ Notify

Data Integration & 
Analytics

API Management

Data Governance Framework (DGF)

Security and 
Privacy Personal Data Protection Cyber Security

Infrastructure GDCC Affordable BroadbandPublic Cloud CIIFoundation

Digital Capability & 
Literacy TDGA

GovTech Innovation 
Center 

ศูนย์ DGTi
ONDE’s Capacity 
Building Project

DEPA’s Capacity 
Building Project

Government Application 
analytics

Middleware stack

Common services

Infrastructure backbone

TECH STACK

Common Services

วิธีการขับเคลื่อน (How to) ยุทธศาสตร์ 4 ผ่านโครงการส าคัญภายใต้ 2 Domains:
Common Services & Foundation



กลไกการขับเคลื่อนส าคัญด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
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หน่วยงานรัฐส่วนกลาง

International & Private Agencies

หน่วยงานรัฐราย Focus Area

หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน

ปรับกระบวนการท างาน
และใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานหรือ

บริการกลางร่วมโดยทุกหน่วยงานรฐั โดย
มีมาตรฐานแนวทาง

ที่ด าเนินการได้ง่าย มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน

บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลในแต่ละด้านทีส่ าคัญ เพ่ือเปน็ฐานในการพัฒนาการ
ให้บริการ ณ แพลตฟอร์มร่วม แก่ผู้ใช้งาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน

สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพ่ือสร้างมูลค่า นวัตกรรมให้กับบริการของรัฐ และ

สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

▪ อปท
▪ อบจ
▪ อบต

▪ ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานในการท างานของรัฐ
ทั้งด้านเครื่องมือ และความมั่นคงปลอดภัย

▪ ก าหนดระเบียบ แนวทางการด าเนินงาน และมาตรฐาน
การท างาน ทั้งด้านข้อมูลกระบวนการท างานที่กระชับ 
ให้ทุกหน่วยงานรัฐ

▪ พัฒนาบริการกลางร่วมเพ่ือ
ความคุ้มค่า และการท างานไร้
รอยต่อ

▪ พัฒนาทักษะ และขีด
ความสามารถของบุคลากรรฐั

▪ บริหารจัดการด้านงบประมาณ
และประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการภายใต้แผนอย่าง
ต่อเนื่อง และโปร่งใส

▪ พัฒนาการมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
และการให้บริการรัฐด้วยการร่วม
พัฒนาผ่าน PPP เช่น Digital 
Sandbox, 
Gov Service hackathon 

การส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถ่ิน
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ก า ห น ด
นโยบาย หรือบริการที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่และบริบทของพ้ืนที่
ตนเอง ผ่านการเปิดช่องทาง
ความร่วมมือในการน าเสนอ
โครงการ หรือกระบวนการ
ท างานระหว่ างของท้องถ่ิน 
สะท้อนกลับสู่ส่วนกลาง / 
กร ะ ท ร ว งที่ เ ก่ี ย ว ข้ อง กั บ
ประเด็นนั้นๆ จะท าให้เกิดการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลจากฐาน
รากมากข้ึน

ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้
เป็นจุดเสริมสร้างสมรรถนะ
และพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงอาจพัฒนา
เปน็หน่วยให้บริการดิจิทัลของ
รั ฐ  ให้ แ ก่  ท้ อง ถ่ิ นที่ ยั ง มี
ช่องว่างด้านดิจิทัลต่อไป


