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นโยบายและแผนระดบัชาติท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

• การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
• การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
• การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
• การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์
• การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
• ความมัน่คง 

แนวโน้มรฐับาลดิจิทลั
• Data Driven – ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มลู ใชข้อ้มลูในการวางแผนแผนและบรหิารงาน
• Open Government – เปิดเผยขอ้มลูและใหอ้ านาจประชาชนในการมสี่วนรว่ม
• User Driven – ท างานและใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองประชาชน
• Agile – คล่องตวัและตอบสนองการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
• Public Trust - ท างานเพื่อสรา้งความไวว้างใจจากประชาชน

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั (ตวัอย่าง)
• เน็ตประชารฐั
• โครงขา่ยสือ่สารโทรคมนาคมของ MDES
• การพฒันาเทคโนโลย ี5G 
• Government Data Center and Cloud Service
• Platform Digital Government เช่น e-Signature 
• Gov Tech Innovation Hub/Center
• ศนูยเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัภาครฐั DGTi
• Government Big Data Institute : GBDi

Sustainable Development Goals
Goals 2, 12, 14 – ดา้นการเกษตร Goal 3 – ดา้นสาธารณสขุ
Goal 4 – ดา้นการศกึษา Goal 9 – ดา้น SMEs
Goals 5, 11, 16 – ดา้นการมสีว่นร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้

ช่องว่างการพฒันารฐับาลดิจิทลั
• การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
• ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูป้ระกอบการอาจตดิปัญหาดา้นกฎหมาย
• กฎระเบยีบในการแบ่งปันขอ้มลูบางประเภทระหว่างหน่วยงาน
• การขาดงบประมาณ และการเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั
• เทคโนโลยใีนการสรา้งระบบรวมศนูย ์การจดัเตรยีม การวเิคราะหข์อ้มูล 

การสรา้งระบบแสดงความคดิเหน็ และการประมวลผล
• ความรู ้ทกัษะ ความสามารถของบุคลากร และบุคลากร ICT ทีไ่ม่เพยีงพอ
• วฒันธรรมหน่วยงานและทศันคตขิองบุคลากร 

(ร่าง) 
แผนพฒันา
รฐับาลดิจิทลั

ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2566-2570

ปัจจยัอ่ืนๆ 
• การจดัอนัดบัในตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันารฐับาลดจิทิลัในระดบัสากล
• แผน นโยบาย และแนวทางของการพฒันาของรฐับาลดจิทิลัของประเทศที่

ประสบความส าเรจ็ (Best practice)
• ผลการส ารวจความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั 
• ผลการด าเนินงาน ความส าเรจ็ และปัญหาอุปสรรคของแผนพฒันารฐับาล

ดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563– 2565

(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 
ด้าน 1 เศรษฐกจิมลูค่าสงูเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (6 หมุดหมาย) 
ด้าน 2 สงัคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (3 หมุดหมาย) 
ด้าน 3 วถิชีวีติทีย่ ัง่ยนื (2 หมุดหมาย) 
ด้าน 4 ปัจจยัสนบัสนุนการพลกิโฉมประเทศ (2 หมุดหมาย)

Sustainable Development Goals
Goals 2, 12, 14 – ดา้นการเกษตร Goal 3 – ดา้นสาธารณสขุ
Goal 4 – การศกึษา Goal 8, 9 – ดา้น SMEs และแรงงาน
Goals 5, 11, 16 – ดา้นการมสีว่นร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้
Goals 16 – ดา้นยุตธิรรม Goals 13 – ดา้นสิง่แวดลอ้ม Goals 8 – ดา้นท่องเทีย่ว 
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จากการศึกษาความพร้อมรฐับาลดิจิทลัหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทย ปี 2561-2564 ในภาพรวม หน่วยงานภาครฐัมีแนวโน้ม
ปรบัตวัด้านดิจิทลัมากขึน้ และมีความเหล่ือมล า้ของคะแนนระหว่างหน่วยงานท่ีน้อยลง

ทีม่า: รายงานบทวเิคราะหร์ะดบัความพรอ้มรฐับาลดจิทิลัหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทยปี 2561 - 2564

Policies and Practices

▪ สดัสว่นการจดัท าแผนดา้นดจิทิลัของหน่วยงานมี
แนวโน้มทีส่งูขึน้

▪ ช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูมแีนวโน้มมากขึน้แต่การ
เปิดเผยขอ้มลูในแต่ละปียงัมแีนวโน้มทีไ่ม่แน่นอน 

▪ การด าเนินการดา้นธรรมาภบิาลขอ้มลูมแีนวโน้มที่
สงูขึน้ แต่ภาพรวมความคบืหน้ายงัไมส่งูมากนกั

▪ หน่วยงานบางสว่นยงัคงประสบปัญหาดา้น
กฎระเบยีบ แต่มกีารแกไ้ขในสดัสว่นทีค่่อนขา้งน้อย

▪ งบประมาณดา้นดจิทิลัเฉลีย่ต่อหน่วยงานมแีนวโน้ม
ลดลง โดยสดัสว่นการใชง้บประมาณทีใ่หญ่ยงัคงเป็น
การดแูลและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์

Digital Capability

▪ ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (DCIO) 
สว่นมากมอีายุการด ารงต าแหน่งต ่ากวา่ 1 ปี และมี
สดัสว่นทีไ่ดร้บัการอบรมมากกว่า 1 หลกัสตูร
ค่อนขา้งน้อย 

▪ หน่วยงานมคีวามตอ้งการบุคลากรดา้นสารสนเทศ
เพิม่มากขึน้ แต่ยงัไม่สามารถสรรหาบุคลากรไดอ้ย่าง
เพยีงพอ

▪ ค่าเฉลีย่ทกัษะดจิทิลัของบุคลากรทุกหน่วยงานใน
ทุกๆ ทกัษะมกีารพฒันา โดยทกัษะทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ
ในปี 2564 คอืดา้น Digital Literacy ซึง่เป็นดา้นทีม่ี
การพฒันาสงูสดุเช่นกนั

▪ จ านวนบรกิารดจิทิลัมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ แต่สดัสว่น
การยกระดบับรกิารเป็นดจิทิลั (Digitization) ใน
ภาพรวมยงัไมส่มบรูณ์ โดยคงทีอ่ยู่ทีร่าว 60%

▪ ช่องทางในการเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
▪ ในดา้นการมสีว่นร่วม (E-Participation) มสีดัสว่นการ

ด าเนินการในดา้น E-Information และ 
E-Consultation ในระดบัสงูมาก (>90%) แต่ยงัขาด
ในดา้น E-Decision-making

▪ หน่วยงานสว่นมากมกีารพฒันาการประชาสมัพนัธ์
บรกิารผ่านทัง้ช่องทางปกตแิละชอ่งทางดจิทิลัเกนิ
กว่า 80% แลว้ 

▪ หน่วยงานสว่นมากมกีารปรบัใชร้ะบบการด าเนินการ
แต่สว่นใหญ่ยงัเป็นการด าเนินการเอง มากกว่าการใช้
ระบบกลางภาครฐั

▪ หน่วยงานมปีรบัปรุงกระบวนการท างานก่อนการน า
เทคโนโลยมีาปรบัใช ้รวมถงึมกีารเชื่อมต่อระบบ
ภายในเขา้ดว้ยกนัในสดัสว่นทีเ่พิม่มากขึน้

▪ หน่วยงานมแีนวโน้มการน ากระบวนการ Automation 
มาปรบัใชเ้พิม่มากขึน้

▪ หน่วยงานมกีารเตรยีมตวัเพื่อจะปรบัระบบการท างาน
ใหส้ามารถท างานจากทีบ่า้นไดแ้ลว้ในสว่นใหญ่

▪ หน่วยงานมกีารปรบัใช ้e-mail และ e-saraban มาก
ขึน้ แต่ยงัคงมแีนวโน้มตอ้งสง่เอกสารทางไปรษณีย์
แบบดัง้เดมิควบคู่ไปดว้ย

▪ หน่วยงานมกีารท างานบนแพลตฟอรม์แลว้ แต่อาจยงั
มคีวามซ ้าซอ้นของการใชง้านแพลตฟอรม์ในบางส่วน

▪ หน่วยงานมกีารปรบัใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการสรา้ง
เชื่อมต่อและการสือ่สาร (Connectivity) มากขึน้ แต่
ยงัขาดดา้นการใชอ้ปุกรณ์ IoT

▪ หน่วยงานสว่นมากใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ชว่ยในการ
วเิคราะหข์อ้มลูและการตดัสนิใจ (Data-driven 
decision making) ระดบัพืน้ฐานมากขึน้ แต่สดัส่วน
การใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูยงัคงต ่า

▪ หน่วยงานสว่นใหญ่ยงัคงมกีารปรบัใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
สรา้งความปลอดภยั และความน่าเชือ่ถอืในการ
ท างานต่างๆ (Trusted Protocol) โดยรวมค่อนขา้ง
น้อย แมจ้ะมกีารปรบัใชม้ากขึน้กต็าม

Digital Technology Practices

▪ ด้านการได้มาซ่ึงข้อมูล มกีารจดัเกบ็ขอ้มลู เชื่อมโยงขอ้มลู และใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูมากขึน้
▪ ด้านการจดัการข้อมูลข้อมูล มกีารอพัเดทขอ้มลูแบบเรยีลไทม ์และรายวนั มกีารท า Data Cleansing ก่อน

จดัเกบ็ขอ้มลู มกีารปรบัใช ้Data warehouse และ Data lake เพิม่ขึน้ แต่ในอตัราสว่นทีล่ดลง
▪ ด้านการวิเคราะหข์้อมูล ยงัเน้นการวเิคราะหแ์บบ Descriptive Analysis เป็นหลกั ซึง่ถอืว่าเป็นเพยีงขัน้พืน้ฐาน
▪ ด้านการเช่ือมต่อข้อมูล การจดัท าแพลตฟอรม์เพื่อใหห้น่วยงานอืน่สามารถเขา้ใชม้ากขึน้
▪ ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล มกีารใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขอ้เสนอแนะมาใชป้รบัปรุงบรกิาร แต่สดัสว่นการน า

ขอ้มลูเปิดไปใชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก และการพฒันาต่อยอดบรกิารยงัไมม่นียัส าคญั
▪ ด้านธรรมาภิบาลในการก ากบัดแูลข้อมูล สดัสว่นของหน่วยงานทัง้หมดทีม่กีารจดัท าธรรมาภบิาลขอ้มลูในแต่ละ

ดา้นแลว้เสรจ็มเีพยีงเพยีง 10 – 30%

Public Services Smart Back Office

▪ สดัสว่นหน่วยงานทีม่อีปุกรณ์โครงสรา้งพืน้ฐาน
เพยีงพอ และเหมาะสมกบัการใชง้านเพิม่มากขึน้

▪ หน่วยงานมกีารด าเนินการในดา้นความปลอดภยัไซ
เบอรส์ว่นมากใน 2 ดา้นคอื ดา้นการรกัษาความลบั
ของขอ้มลู (Confidentiality) และดา้นการใชง้านได้
ของระบบ (Availability) แต่ดา้นความแทจ้รงิของ
ขอ้มลู (Integrity) ยงัคงมสีดัสว่นค่อนขา้งต ่า

▪ หน่วยงานมสีดัสว่นการปรบัใชแ้ละด าเนินการตาม
มาตรฐานความปลอดภยัไซเบอรเ์พิม่มากขึน้

▪ หน่วยงานมกีารพฒันาดา้นการจดัการขอ้มลูเพิม่มาก
ขึน้ แต่ควรจดัท า Data Lake เพิม่เตมิ เพื่อรองรบั
การจดัการขอ้มลูทีห่ลากหลายในอนาคต

Secure and Efficient 
Infrastructure

Data
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A: Align Strategic Directions 
(การขบัเคล่ือนการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั) 

▪ พฒันากรอบนโยบายเชงิบรูณาการ (Integrated Policy Framework) โดย
มุ่งเน้นการมสีว่นร่วมของทุกสว่นภาค

▪ ก าหนดแนวทางการขบัเคลื่อนรฐับาลเปิดในหน่วยงานแต่ละระดบัใหเ้ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั 

▪ พฒันากรอบตดิตามและประเมนิผลแบบบูรณาการส าหรบัประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามแผนการพฒันารฐับาลเปิด

▪ ก าหนดหน่วยงานหลกัทีม่อี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันารฐับาลเปิด

▪ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานหรอืคณะท างานขบัเคลื่อนการพฒันา
รฐับาลเปิด

S: Seamless Collaboration 
(การร่วมมืออย่างไร้รอยต่อ)

P: Proactive Governance
(การก ากบัดแูลเชิงรกุ)

▪ สนบัสนุนความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานและทุก
ระดบัในการขบัเคลื่อนรฐับาลเปิด

▪ เสรมิสรา้งความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูดจิทิลัระหว่างหน่วยงาน

▪ สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นดว้ยการใชข้อ้มลูเปิดภาครฐัเพื่อ
ขบัเคลื่อนการร่วมคดิร่วมสรา้ง (Co-creation) ในการพฒันางานบรกิาร
ภาครฐั โดยการใชโ้ครงการหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั 
(Government Innovation Lab) 

▪ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและทุกภาคสว่นมสีว่นร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็

▪ ตดิตามและประเมนิผลโครงการทีไ่ดร้บัความสนับสนุนจากภาครฐัอย่าง
ต่อเนื่อง

▪ ปรบัปรุงกฎระเบยีบใหเ้อือ้ต่อการขบัเคลื่อนรฐับาลเปิดแบบเชงิรุก เพิม่
ช่องทางในการใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ ทนัต่อความตอ้งการ ครอบคลุม 
และเขา้ถงึไดง้่ายส าหรบัประชาชนทุกกลุ่ม

▪ ตดิต่อสือ่สารกบัทุกภาคสว่นเพื่อรบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอยู่เสมอ
▪ ออกแบบระบบราชการและระบบการใหบ้รกิารสาธารณะใหม้คีวามยดืหยุ่น

และคล่องตวั
▪ มชี่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกขท์ีห่ลากหลายและฉบัพลนั รวมทัง้มรีะบบ

ตดิตามสถานะความคบืหน้าของเรื่องรอ้งเรยีน

I: Inclusion for All 
(ความครอบคลมุทุกกลุ่มคนในสงัคม) 

▪ จดัสรรงบประมาณใหค้รอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพืน้ที ่รวมทัง้เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจดา้นงบประมาณ

▪ ดา้นการศกึษา ควรก าหนดนโยบายโยค านึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน
ทุกกลุ่ม

▪ เพิม่ช่องทางในการเขา้ถงึการศกึษา และลดขอ้จ ากดัในการรบับรกิารทาง
การศกึษา 

▪ น าเสนอช่องทางและรปูแบบการใหบ้รกิารสาธารณะต่างๆ ใหค้รอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีม

▪ สง่เสรมิการเขา้ถงึขอ้มลูภาครฐัแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
▪ น าขอ้มลูภาครฐัไปวเิคราะหเ์พื่อหาแนวทางในการลดความเหลื่อมล ้าดา้น

เศรษฐกจิและสงัคม

R: Redesigning Open Data Process 
(การปรบัเปล่ียนกระบวนการการเปิดเผยข้อมูล)

E: Empower the People 
(การให้อ านาจในการมีส่วนร่วม)

▪ ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูเป็นปกตโิดยไมต่อ้งรอ้งขอ (Open by Default) 
▪ พฒันาเครือ่งมอืธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั และเชือ่มโยงระบบการแลกเปลีย่นขอ้มลู

ระหว่างหน่วยงานภาครฐั
▪ ส่งมอบประสบการณ์ทีด่ใีหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิาร
▪ สอบถามความตอ้งการในการใชข้อ้มลูของหน่วยงานภาครฐั และจดัล าดบั

ความส าคญัของขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผย
▪ ก าหนดบทบาทของ Chief Data Officer ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบดา้นการบรหิาร

ขอ้มลูและเปิดเผยขอ้มลู
▪ ผลกัดนัการน ากรอบธรรมาภบิาลขอ้มลู (Data Governance Framework 1.0) ไปใช้

ในหน่วยงานภาครฐัในทุกระดบั
▪ จดัท าการใหบ้รกิารขอ้มลู (Data as a Service) ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัในทุก

หน่วยงานภาครฐั
▪ น าแนวคดิการบรหิารแบบ Agile มาใชใ้นการออกกฎหมายและนโยบายของรฐั

▪ สง่เสรมิการเปิดเผยขอ้มลูภาครฐัโดยยดึผูใ้ชง้านเป็นศนูยก์ลาง (User-
Centric) 

▪ เปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาร่วมออกแบบการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูของภาครฐั

▪ ประชาสมัพนัธก์ารใชป้ระโยชน์ขอ้มลูเปิดภาครฐัใหเ้ขา้ถงึประชาชนทุกกลุ่ม
▪ สง่เสรมิใหป้ระชาชนและธุรกจิใชข้อ้มลูเปิดของภาครฐัในการตรวจสอบการ

ท างานของภาครฐั
▪ จดัใหม้ชี่องทางในการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการปรบัปรุง

และพฒันาบรกิารภาครฐั
▪ พฒันาศกัยภาพและทกัษะดจิทิลัใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรฐั โดยสอดคลอ้งกบั

กรอบธรรมาภบิาลขอ้มลู มรีะบบการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์และมกีารสรา้ง
ชุมชนผูป้ฏบิตั ิ(Community of Practice) 
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ผลการศึกษา

การใช้ข้อมลูร่วมกนั (Data Sharing)

▪ พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของการใช้ข้อมูลร่วมกนั เช่น 
มาตรฐานขอ้มลู (Data Standard) แนวทางการสรา้ง API (API 
Guidance) และขอ้ตกลงการใชเ้ทมเพลตขอ้มลูรว่มกนั (Template 
Data Sharing Agreement) ซึง่จะช่วยลดอุปสรรคทางดา้นเทคนิค
ของการพฒันางานบรกิารดจิทิลัภาครฐั 

▪ ก าหนดแนวทางของการใช้ข้อมลูร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
ให้ชดัเจนเพือ่ลดความสบัสนของการน า พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลไปใช ้โดยการระบุใหช้ดัเจนว่าขอ้มลูใดทีถ่อืเป็นขอ้มลูสว่น
บุคคลหรอืขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยใชร้่วมกนัได้

▪ จดัตัง้ทีมขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงสู่ดิจิทลัขององคก์ร โดยการ
จดัท าแบบบรรยายลกัษณะบทบาท (Role Description) ส าหรบั
ต าแหน่งดา้นดจิทิลั เช่น ต าแหน่ง user researcher, data analyst, 
software developer, product manager, service designer เป็นตน้  
ซึง่จะช่วยใหห้น่วยงานมบีุคลากรทีม่ทีกัษะดจิทิลัในต าแหน่งและ
วชิาชพีทีห่ลากหลายมากขึน้ แกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้น
ดจิทิลั และลดค่าใชจ้่ายในการจา้งบุคลากรภายนอก

▪ จดัท าโครงการต้นแบบ (Engagement Project) ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่สรา้ง
โอเพนซอรส์เครือ่งมอืดจิทิลั (Digital Tools Open Source) ใหห้น่วยงานอื่น ๆ น าโอเพน
ซอรส์เครือ่งมอืดจิทิลัไปใชพ้ฒันางานบรกิารภาครฐัของหน่วยงานตนเองต่อไป แล้วจงึน า
ระบบงานบรกิารของแต่ละหน่วยงานมาเชือ่มต่อกนัในภายหลงัโดยไมจ่ าเป็นตอ้งสร้าง Single 
website domain ขึน้มาก่อนกไ็ด ้

▪ หน่วยงานกลางด้านดิจิทลัควรก าหนดธรรมาภิบาลดิจิทลั (Digital Governance) 
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่กระตุน้ใหห้น่วยงานเกดิความรูส้กึร่วมในการเป็นเจา้ของ 
(Sense of Ownership)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ธรรมาภิบาลและการท างานร่วมกนั 
(Governance and Cooperation on Digital Transformation)

ทกัษะดิจิทลั (Digital Skills)

▪ พฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัให้ใช้งานง่ายและจดัท ามาตรฐานข้อมลูการท า
สญัญาแบบเปิด (Open Contracting Data Standard) เนื่องจากการปรบัปรุงระบบใหม้ี
ประสทิธภิาพและการลดกระบวนงานทีไ่มจ่ าเป็นในการท าสญัญา จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการ 
SMEs สามารถเขา้ถงึการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัไดม้ากขึน้ เช่น การใหผู้ข้ายลงนามใน
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในครัง้แรกทีท่ าสญัญากบัหน่วยงานภาครฐัเพยีงครัง้เดยีว โดยไม่
จ าเป็นตอ้งลงนามอกีในการท าสญัญาครัง้ต่อไป เป็นตน้

การจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัและการเข้าถึงของ SMEs 
(Digital Procurement Systems and SME Accessibility

ก าหนดแผนระยะสัน้-ระยะกลางท่ีควรเร่งด าเนินการ
เป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การใชข้อ้มลูรว่มกนั การพฒันาทกัษะ
ดจิทิลั ธรรมาภบิาลดจิทิลั และระบบการจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐั 

จดัท าโครงการต้นแบบร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ก่อน เพื่อสรา้งมาตรฐานการท างานและโอเพนซอรส์
เครือ่งมอื ดจิทิลั โดยควรด าเนินการดงันี้ 

• ก าหนดหน่วยงานกลางและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งที่
จะรบัผดิชอบโครงการตน้แบบรว่มกนัใหช้ดัเจน

• สรา้งโอเพนซอรส์เครือ่งมอืดจิทิลั เพื่อเป็นมาตรฐาน
การท างานใหห้น่วยงานอื่นน าไปใชต่้อไป

• ก าหนดมาตรฐานขอ้มลู การออกแบบ API และ
กรอบการใชข้อ้มลูรว่มกนัใหส้อดคลอ้งกบั พรบ.
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

แสวงหาความร่วมมือกบัรฐับาลหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์และ
ตวัอยา่งทีด่ใีนการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงสู่ดจิทิลั
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แผนปฏิบติัการของรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์ปี 2016-2020 (The eGovernment Action Plan 2016-2020)

การให้บริการสาธารณะด้วยช่องทางดิจิทลัอย่างเตม็รปูแบบ (Digital by default)

หลกัการครัง้เดียว (Once-only principle)

ครอบคลมุและเข้าถึงได้ (Inclusive and accessible)

เปิดกว้างและโปร่งใส (Open and transparent)

บริการดิจิทลัสาธารณะข้ามพรมแดน (Cross-border)

สามารถท างานร่วมกนัได้ (Interoperable)

เช่ือถือได้และปลอดภยั (Trustworthy and secure)

การใหบ้รกิารแบบดจิทิลัเป็นตวัเลอืกทีต่อ้งการผ่านจดุตดิต่อเพยีงจดุเดยีว

ประชาชนและธุรกจิใหข้อ้มลูเพยีงครัง้เดยีวต่อการใชบ้รกิารสาธารณะ

บรกิารสาธารณะดจิทิลัทีค่รอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั

หน่วยงานสาธารณะแบ่งปันขอ้มลูระหว่างกนั ประชาชนและธุรกจิสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูของตนเองและมสี่วนรว่มกบัธุรกจิ/ผูอ้ื่นในการออกแบบบรกิาร

บรกิารสาธารณะดจิทิลัขา้มพรมแดน เพื่อป้องกนัการกระจดักระจายและ
รบัประกนัความคล่องตวัภายในตลาดเดยีวของสหภาพยุโรป

บรกิารไดร้บัการออกแบบมาเพื่อใหท้ างานรว่มกนัไดอ้ย่างราบรื่นใน
ตลาดเดยีวและทัว่ทัง้องคก์ร

ความคดิรเิริม่ทีไ่กลกว่าแค่การปฏบิตัติามกฎหมายในการปกป้องขอ้มลู 
ความเป็นส่วนตวั และความปลอดภยัดา้นไอที

แนวทาง/หลกัการทีน่ ามาใชใ้นการออกแบบ พฒันาบรกิาร และ การเรง่การเปลีย่นแปลงทางดจิทิลัของรฐับาลในสหภาพยโุรป มดีงันี้

▪ แผนปฏบิตักิารฯ มจีุดมุง่หมายเพือ่สนบัสนุนกระบวนการบรหิารจดัการ ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิาร และเพิม่ประสทิธภิาพดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิลัอยา่งเตม็ที ่รวมถงึ
ลดภาระการบรหิารของธุรกจิและพลเมอืงโดยท าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์ีร่วดเรว็ สะดวก และประหยดั ซึง่น าไปสูผ่ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมต่อสงัคมโดยรวมต่อไป

▪ ภายในปี 2020 การบรหิารรฐักจิและสถาบนัในสหภาพยโุรปจะเปิดกวา้ง มปีระสทิธภิาพ และครอบคลุม โดยใหบ้รกิารสาธารณะดจิทิลัแบบไรพ้รมแดน เป็นส่วนตวั เป็น
มติรกบัผูใ้ชแ้ก่พลเมอืงและธุรกจิทัง้หมด



ทิศทางการด าเนินงานแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570
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Unlock UnleashIntegrate

Strong from the Bottom

How to
• Start from Data Support - Identify Missing Link โดยรวบรวม
สถานะการใหบ้รกิารดจิทิลัของรฐัรายบรกิารของแต่ละหน่วยงาน เช่น 
ระดบัการใหบ้รกิารออนไลน์ ปรมิาณการใชง้าน

• Prioritize บรกิารของรฐัทีม่ ีimpact ต่อผูใ้ชง้านจ านวนมาก เพือ่วางแผน
ล าดบัการพฒันาบรกิารในแต่ละระยะ

• ใชป้ระโยชน์จาก พ.ร.บ. การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผ่าน
ระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562 ทีก่ าหนดหน้าทีก่ารด าเนินการต่างๆ ของรฐัแลว้

• รวบรวมรายชื่อชุดขอ้มลูและอ านาจหน้าทีห่น่วยงานเจา้ของขอ้มลู 
(Supply side) ทีถ่อืครอง Master Data และรวบรวมความตอ้งการใชง้าน
ชุดขอ้มลูของรฐัของหน่วยงานต่างๆ (Demand Side) เพื่อน าเขา้ครม. และ
ก าหนดหารอืชุดขอ้มลูและระดบัของขอ้มลูแต่ละสกุทีส่ามารถแบ่งปันได้
สามารถแชรร์ะหว่างหน่วยงานต่างๆ ในคราวเดยีว

• พฒันา Data Catalog for data discovery และจดัการ Metadata เพื่อ
ประการศใชบ้นหน่วยงานกลาง เช่น NSO

• ปรบักระบวนทศัน์ของเจา้หน้าทีเ่พื่อสรา้งบรกิารใหป้ระชาชน ทีต่อ้งให้
ขอ้มลูแบบ Once only principle

• ต่อยอดพฒันาบรกิารทีถู่กพฒันาในชว่งสถานการณ์ 
โควดิ-19 ทีม่ปีรมิาณผูใ้ชง้านสงู และไดร้บัการยอมรบั
ในการใชง้าน ใหส้ามารถ Scale-up การใชง้านบรกิาร
ไดใ้นระยะยาว ทัง้ในดา้นการพฒันา journey การ
ใหบ้รกิาร และ Infrastructure ในการรองรบัการ
ใหบ้รกิารทีจ่ะขยายตวัต่อไปทัง้ในเชงิ Efficiency และ 
security เพื่อเพิม่ trust ในการใชง้าน

• ก าหนดระเบยีบในการพจิารณาโครงการพฒันาบรกิาร
ของรฐั ใหม้ ีKeyword และ Action ส าคญั ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสรา้งบรกิารที ่Digital by design, Open by 
default เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาบรกิารทีต่อบ
โจทยข์องแผนฯ

• รวบรวม Guideline ในปรบักระบวนการด าเนินงาน (Transformation) และ
ก าหนด Protocol/ มาตรฐานทีส่ าคญัในการแลกเปลีย่นขอ้มลู และการ
ด าเนินงานร่วมกนั (Data governance) ทัง้ระหว่างหน่วยงานรฐัต่อรฐั และ
รฐัต่อเอกชน เพื่อสรา้ง interoperability

• ก าหนด Guideline & Protocol ส าหรบัการบรกิารทีพ่จิารณาใหภ้าคเอกชน
ด าเนินการ

• กระตุน้การมสีว่นร่วมจากเอกชนดว้ยการเปิดขอ้มลู และกระบวนใหเ้ขา้มา
สว่นพฒันาบรกิารและการท างานรฐัน าร่องบน Digital Testbed / Digital 
service sandbox

• ก าหนดเป้าหมายของแผนฯ ในการก าหนดสดัสว่นบรกิารรฐัทีต่อ้งการใหม้ี
ภาคเอกชนเขา้มามสีว่นร่วมเป็นรอ้ยละ ในแต่ละระยะ

• Identify Knowledge & Skillset for create future-proof government 
officers - พฒันาทกัษะ และขดีความสามารถของบุคลากรรฐัร่วมกบัเอกชน

Data Driven

การสง่เสรมิใหร้ฐับาลทอ้งถิน่มสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย หรอืบรกิารที่เหมาะสมกบั
พื้นที่และบริบทของพื้นที่ตนเอง ผ่านการเปิดช่องทางความร่วมมือในการน าเสนอ
โครงการ หรอืกระบวนการท างานระหว่างของทอ้งถิน่ สะทอ้นกลบัสู่ส่วนกลาง/ กระทรวง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็นัน้ๆ จะท าใหเ้กดิการพฒันารฐับาลดจิทิลัจากฐานรากมากขึน้
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ประชาชน

ธรุกิจ

เจ้าหน้าท่ีรฐั

ชาวต่างชาติ

USER

Foundation

Policy and Regulations Standard & Cybersecurity InfrastructureDigital Capability

หน่วยงานเจ้าของข้อมลู
Data Controller & 
Processor

Stakeholders



การได้มาซ่ึงยทุธศาสตร ์ของ 
(ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570
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• ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค และ
ความมัน่คง

• แนวโน้ม  User Driven
• SDG # 10 (ลดความไมเ่สมอภาค

ภายในและระหว่างประเทศ)
• ช่องว่าง: การเขา้ถงึเทคโนโลยี

ดจิทิลั / บรกิารไมต่อบความ
ตอ้งการของประชาชน

• Best Practice (องักฤษ สงิคโปร)์
• ดชันี e-Government 

Development Index
• ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (บรกิาร

ภาครฐั)
• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั

• ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั  และดา้น
การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์

• แนวโน้ม Data Driven และ Agile
• SDG # 2, 12, 14 (การเกษตร) #3 

(สาธารณสุข) และ #9 (SMEs)
• ช่องว่าง: การเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั / 

ความช่วยเหลอืดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
• Best Practice (ญีปุ่่ น สงิคโปร)์
• ดชันี Ease of Doing Business 

(EODB), Global Competitiveness 
Index (GCI 4.0), World 
Competitiveness Index

• ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (บรกิารภาครฐั)
• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั

ยุทธศาสตร์ พฒันาบริการท่ีสะดวกและ
เข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั

สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาล

ดิจิทลั

ปัจจยั

Responsive Government

Responsive Government

End-to-End Service

Ease of Doing Business (EODB)User-Driven

Equality/ Inclusivity

Adaptive Security

• ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั 

• แนวโน้ม  Open Government และ 
Public Trust 

• SDG # 5, 11, 16 (การมสี่วนร่วม)
• ช่องว่าง: ขาดช่องทางในการแสดง

ความคดิเหน็ / ขอ้มลูไมเ่ปิดเผย / การ
เขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั

• Best Practice (เอสโตเนีย เกาหลใีต)้
• ดชันี ดชันี Corruption Perception 

Index (CPI)  และ e-Participation 
Index (EPI) 

• ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (บรกิาร
ภาครฐั – Public participation)

• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิด

ภาครฐั

Open Government

Trust

Open by Default

Transparency

Empower the People

• ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั และดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

• แนวโน้ม Data Driven และ Agile
• SDG -การบรหิารงานทีค่ล่องตวัมี

ส่วนช่วยสนบัสนุนใหบ้รรลุ SDG 
Goals ภาพรวมได้

• ช่องว่าง: การเชือ่มโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีว / ขาดงบประมาณ

• Best Practice (องักฤษ เอสโตเนีย) 
• ดชันี e-Government Development 

Index  
• ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (การ

บรหิารจดัการรปูแบบดจิทิลั )

บูรณาการข้อมูลและ
กระบวนงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั เพื่อการบริหารงาน
ท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

Agile Government

Data integration for Data-Driven

Seamless

Digitalize Process
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ยทุธศาสตร ์1 พฒันาบริการท่ีสะดวก
และเข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั

ยทุธศาสตร ์2 สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

ยทุธศาสตร ์3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครฐั

ยทุธศาสตร ์4 บรูณาการข้อมูลและ
กระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือ
การบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั

ประชาชน ภาคธรุกิจ สงัคม ภาครฐัResults

• เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการศกึษาผ่านแพลตฟอรม์ และ
การยกระดบัการบรกิารดา้นการศกึษาผ่านบูรณาการ
ขอ้มลูผูเ้รยีนและผูส้อน

• เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการบรกิาร และเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท างานของผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสุขผ่านการ
เชื่อมโยงขอ้มลูทีม่มีาตรฐานทีแ่ลกเปลีย่นกนัได้

• เขา้ถงึสทิธสิวสัดกิารมปีระชาชนอย่างบูรณาการบน
แพลตฟอรม์เดยีว และเฉพาะเจาะจง เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการใหค้วามช่วยเหลอืและตดิตามผล

• ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู รวมถงึการเตอืนภยัดา้น
สิง่แวดลอ้ม ไดส้ะดวกและรวดเรว็ผ่านแพลตฟอรม์
ศูนยก์ลางบรกิารดา้นสิง่แวดลอ้มครบวงจร 

• เกษตรกรเขา้ถงึขอ้มลูทกุมติผิา่นแพลตฟอรม์กลางขอ้มลู
เกษตรกรรมของประเทศไทย เพือ่ยกระดบัภาคการเกษตร

• ภาคธุรกจิเขา้ถงึการท าธุรกรรมกบัรฐั และขอ้มลูการ
สง่เสรมิศกัยภาพการแขง่ขนัของรฐั ผา่นแพลตฟอรม์ส าคญั
ครบถว้นทัง้หว่งโซ่มลูคา่

• แรงงานไดร้บัการพฒันาทกัษะก าลงัคนทีต่อบโจทย์ตลาด 
ยกระดบัการคุม้ครองสวสัดภิาพ ปรบัสมดุลตลาดแรงงาน
ไทยสูค่วามยัง่ยนืดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั ผา่นระบบบรกิารรฐั
ดา้นแรงงานครบวงจร และระบบวเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะ

• ธุรกจิทอ่งเทีย่วเขา้ถงึขอ้มลูทกุมติผิา่นระบบวเิคราะห์
ขอ้มลูทอ่งเทีย่วครบวงจรและใชป้ระโยชน์จากบรกิารดจิทิลั 
เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

• ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน
ในการด าเนินงานภาครฐั ใหเ้กดิ
ความโปรง่ใสและตรวจสอบไดด้ว้ย
ระบบกลางทีใ่หป้ระชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูและมสีวนรว่มแสดงความ
คดิเหน็

• ยกระดบัการเขา้ถงึกระบวนการ
ยตุธิรรมดว้ยการบรูณาการขอ้มลู
และช่องทางการสื่อสาร เพื่ออ านวย
ความยตุธิรรมทีม่คีวามโปรง่ใส 
สะดวก รวดเรว็ และเท่าเทยีม

• เขา้ถงึขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการท างาน
ของแต่ละหน่วยงานไดอ้ยา่งไรร้อยต่อ

• มทีกัษะการท างานดจิทิลัทีส่อดคลอ้งกบั
บรบิทโลก

• ปฏบิตังิาน และใหบ้รกิารประชาชนทีส่ะดวก
รวดเรว็ และแมน่ย า



ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 กบัยทุธศาสตรช์าติ 
และ ร่าง แผนพฒันาฯ ฉบบั 13
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ยุทธศาสตรช์าติด้านการ
ปรบัสมดลุและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครฐั

ยุทธศาสตรช์าติด้าน
การสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั 

ยุทธศาสตรช์าติด้าน
การสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตรช์าติด้านการ
พฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

บรูณาการข้อมลูและกระบวนงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือการ
บริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

พฒันาบริการท่ีสะดวกและการ
เข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวก
แก่ภาคธรุกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมลูของรฐั

ระ
ดบั

ที่
1 

ระ
ดบั

ที่
2 

ระ
ดบั

ที่
3 

หมดุหมายท่ี 13 ไทยมีภาครฐั
ท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และ

ตอบโจทยป์ระชาชน

หมดุหมายท่ี 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลง และคน
ไทยทุกคนมีความคุ้มครอง

ทางสงัคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม

หมดุหมายท่ี 12 ไทยมีก าลงัคน
สมรรถนะสงูมุ่งเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่ง
อนาคต

หมดุหมายท่ี 8 ไทยมีพืน้ท่ีและ
เมืองอจัฉริยะท่ีน่าอยู่

ปลอดภยั เติบโตได้อย่างยัง่ยืน

หมดุหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชัน้น าด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรปูมลูค่าสงู

หมดุหมายท่ี 4 ไทยเป็นศนูยก์ลางการแพทยแ์ละสขุภาพมลูค่าสงู

หมดุหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแขง็ 
มีศกัยภาพสงู และสามารถแข่งขนัได้

หมดุหมายท่ี 6 ไทยเป็นศนูยก์ลางด้านดิจิทลัและอตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ ของอาเซียน

ยทุ
ธศ

าส
ตร

์

ร่าง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ยทุธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตรด์้านการสรา้ง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตรช์าติด้าน
ความมัน่คง (ความปลอดภยัไซเบอร์

และการคุกคามทางเทคโนโลย)ี

หมดุหมายท่ี 2 ไทยเป็นจดุหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคณุภาพ
และความยัง่ยืน 

หมดุหมายท่ี 11 ไทยสามารถ
ลดความเส่ียงและผลกระทบ
จากภยัธรรมชาติและ การ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

(ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570



4. บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

แนวทางการแก้ไขข้อจ ากดัและอปุสรรคจากแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ.2563-2565
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ประเดน็ปัญหาด้านกฎหมาย ประเดน็ปัญหาด้านความ
รว่มมือระหว่างหน่วยงาน 

ประเดน็ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

1. พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย
ด้วยรฐับาลดิจิทลั

2. สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

3. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั4 ย

ทุธ
ศา

สต
ร์

‘66
-’7

0
ข้อ

จ า
กดั

แล
ะอ

ปุส
รร
ค

ขัน้ตอนและระบบให้บริการ
ท่ียุ่งยากและซบัซ้อน 

Digital Divided ของผูใ้ช้บริการทัง้
ในแง่ทรพัยากร และทกัษะ

การจดัเกบ็ข้อมลูของภาค
การเกษตร ภาค SMEs ไทย 

ความไว้วางใจ 
(Trust)

ประเดน็ปัญหาด้าน
งบประมาณ 

ประเดน็ปัญหาบริการ
ออนไลน์ 

ประเดน็ปัญหาด้านข้อมูล ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ด้ า น
แพลตฟอรม์กลางภาครฐั

ประเดน็ปัญหาด้าน
บุคลากร



ความเช่ือมโยงของประเดน็ส าคญัภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครฐัผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 และแผนพฒันา
รฐับาลดิจิทลั
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4. บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

1. พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย
ด้วยรฐับาลดิจิทลั

2. สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

3. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั4 ย

ทุธ
ศา

สต
ร์

‘66
-’7

0

มาตรา 5 วรรคท้าย และมาตรา 12 (7)
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2 หน่วยงานรฐัต้องด าเนินการตาม
แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั 

มาตรา 12 (1) (2)

ด าเนินการจดัท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ใน
รปูแบบข้อมูลดิจิทลั และด าเนินการให้มีการ
เช่ือมโยงบริการดิจิทลัของหน่วยงานรฐัให้เกิด

บริการสาธารณะแบบเบด็เสรจ็

มาตรา 12 วรรคท้าย 
มาตรา 13 14 และ 16

จดัให้มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลู
ระหว่างกนัตามท่ีหน่วยงานรฐัแห่งอ่ืนรอ้งขอ

ธรรมาภิบาลและการด าเนินการตามมาตรฐาน เช่ือมโยงและเปล่ียนข้อมลูท าบริการในรปูแบบดิจิทลั

มาตรา 12

จดัท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐัในระดบั
หน่วยงาน

มาตรา 4 ประกอบมาตรา 12

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนด และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

คณะกรรมการพฒันารฐับาลดิจิทลัก าหนด

มาตรา 17

จดัท าข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ในรปูแบบข้อมูลดิจิทลัต่อ

สาธารณะ

มาตรา 18

จดัท าข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในรปูแบบข้อมูลดิจิทลัต่อ

สาธารณะมาเปิดเผยท่ีศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐั 

ท าข้อมลูเปิด และเปิดบนศนูยฯ์

ด าเนินการตามแผนฯ

มาตรา 12 (3)

จดัให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทลั

ข่องทางช าระเงินทางดิจิทลั

มาตรา 12 (4)

จดัให้มีระบบพิสจูน์ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั

ระบบพิสจูน์ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั

มาตรา 12 (5)

จดัให้มีมาตรการหรือระบบรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัในการเข้าสู่ระบบดิจิทลัของ

หน่วยงานรฐัโดยอย่างน้อย 

มาตรการความมัน่คงปลอดภยัใน
การใช้งานระบบดิจิทลัของรฐั

มาตรา 11

ห้ามเรียกส าเนาเอกสาร
ราชการจากประชาชน 

มาตรา 12 (6)

จดัให้มีการพฒันาทกัษะบุคลากรภาครฐั

ทกัษะบคุลากรภาครฐั



กลไกการขบัเคล่ือนส าคญัด้วยความร่วมมือกบัหน่วยงานรฐั ภาคเอกชน องคก์รระหว่างประเทศ และหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน
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หน่วยงานรฐัส่วนกลาง

International & Private Agencies

หน่วยงานรฐัราย Focus Area

หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน

ปรบักระบวนการท างาน และใชง้านโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืบรกิารกลางรว่มโดยทุก
หน่วยงานรฐั โดยมมีาตรฐานแนวทางทีด่ าเนินการไดง้า่ย มตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจน

บรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูในแต่ละดา้นทีส่ าคญั เพื่อเป็นฐานในการพฒันาการ
ใหบ้รกิาร ณ แพลตฟอรม์รว่ม แก่ผูใ้ชง้าน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน

สนบัสนุนความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื่อ
สรา้งมลูค่า นวตักรรมใหก้บับรกิารของรฐั 
และสรา้งการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชน

▪ อปท
▪ อบจ
▪ อบต

▪ ใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานในการท างานของรฐั 
ทัง้ดา้นเครื่องมอื และความมัน่คงปลอดภยั
▪ ก าหนดระเบยีบ แนวทางการด าเนินงาน และ
มาตรฐานการท างาน ทัง้ดา้นขอ้มลูกระบวนการ
ท างานทีก่ระชบั ใหทุ้กหน่วยงานรฐั

▪ พฒันาบรกิารกลางร่วมเพื่อความ
คุม้ค่า และการท างานไรร้อยต่อ
▪ พฒันาทกัษะ และขดี
ความสามารถของบุคลากรรฐั
▪ บรหิารจดัการดา้นงบประมาณ
และประเมนิผลความส าเรจ็ของ
โครงการภายใตแ้ผนอย่าง
ต่อเนื่อง และโปร่งใส

▪ พฒันาการมสีว่นร่วมของเอกชนใน
การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีและการ
ใหบ้รกิารรฐัดว้ยการร่วมพฒันาผ่าน 
PPP เช่น Digital Sandbox, Gov 
Service hackathon 

การสง่เสรมิใหร้ฐับาลทอ้งถิน่มสี่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย หรือบริการที่
เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของพื้นที่
ตนเอง ผ่านการเปิดช่องทางความร่วมมอื
ในการน าเสนอโครงการ หรอืกระบวนการ
ท างานระหว่างของทอ้งถิน่ สะทอ้นกลบัสู่
ส่วนกลาง/ กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นนัน้ๆ จะท าให้เกิดการพัฒนา
รฐับาลดจิทิลัจากฐานรากมากขึน้

ยกระดบัศนูยด์จิทิลัชุมชนใหเ้ป็นจุดเสรมิสรา้ง
สมรรถนะและพฒันาบุคลากรทอ้งถิ่น ในดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
อาจพฒันาเป็นหน่วยให้บริการดิจิทลัของรฐั 
ใหแ้ก่ ทอ้งถิน่ทีย่งัมชี่องว่างดา้นดจิทิลัต่อไป



(ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570
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“บริการภาครฐัสะดวก โปร่งใส ทนัสมยั ตอบโจทยป์ระชาชน”วิสยัทศัน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัการณ์
(Agile Government)

ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน 
และลดความเหลื่อมล า้

(Responsive Government)

เพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการ
แข่งขนัของภาคธรุกิจ

(Enhance Competitiveness)

โปรง่ใส เปิดเผยข้อมูล 
ประชาชนเช่ือถือและมีส่วนรว่ม 
(Open Government & Trust)

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน และ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั

บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 4

3
พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วย

รฐับาลดิจิทลั

1 สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวก
แก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

2

FoundationCommon Services

การมีส่วนรว่ม โปรง่ใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน 

ด้านยุติธรรม

สุขภาพ
และการแพทย ์

การศึกษา

ความเหลื่อมล า้ทางสิทธิ
สวสัดิการประชาชน

ด้านส่ิงแวดล้อม

การส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

การเกษตร

ด้านแรงงาน

ด้านการท่องเท่ียว



Responsive Government



เป้าหมาย และโครงการภายใต้ ยทุธศาสตรท่ี์ 1: พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
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เป้าหมายยทุธศาสตรท่ี์ 1: พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั

ความเหลื่อมล า้ทางสิทธิ
สวสัดิการประชาชน

• เขา้ถงึสทิธสิวสัดกิารมปีระชาชนอย่าง
บรูณาการบนแพลตฟอรม์เดยีว และ
เฉพาะเจาะจง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การใหค้วามช่วยเหลอืและตดิตามผล

• เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการศกึษาผ่าน
แพลตฟอรม์ และการยกระดบัการบรกิาร
ดา้นการศกึษาผ่านบูรณาการขอ้มลูผู้เรยีน
และผูส้อน

• เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการบรกิาร และเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานของผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นสาธารณสุขผ่านการเชื่อมโยงขอ้มลูที่
มมีาตรฐานทีแ่ลกเปลีย่นกนัได้

• ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู รวมถงึ
การเตอืนภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดส้ะดวก
และรวดเรว็ผ่านแพลตฟอรม์ศูนยก์ลาง
บรกิารดา้นสิง่แวดลอ้มครบวงจร 

การศึกษา

สุขภาพ
และการแพทย ์

ด้านส่ิงแวดล้อม

1 โครงการระบบการแจง้เตอืนสทิธแิละชว่ยเหลอืในการรบัสวสัดกิารของ
ประชาชนตลอดชว่งชวีติ

พม., ปค., มท., ส านกังาน ก.พ.ร. และ สพร.

2 โครงการระบบต่อยอดขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร  เพื่อใหบ้รกิารผ่าน 
Citizen Portal

สพร. และ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิาร
ดา้นต่างๆ 

3 โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพือ่ชาวต่างชาต ิ(Foreigner Portal) สพร. และ หน่วยงานดา้นการท่องเทีย่ว (รง. 
ควบคุมโรค และ ตม.)

4 โครงการ E-Workforce Ecosystem Phase 2 สคช. และกระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาทิ รง. 
ศธ. และ อว. 

5 โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript อว., ศธ., และ สพร. 
6 โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรยีนรู ้(Credit Bank) ทีม่มีาตรฐานกบั
กรอบคุณวุฒขิองประเทศ

สคช., สพฐ., สกอ., สช., ศอศ., กศน., อปท., 
และ กทม.

7 โครงการศนูยก์ลางการใหบ้รกิารฐานองคค์วามรู ้สือ่การเรยีนรู ้และ
หลกัสตูรการศกึษา (e-Education Hub)

สป. ศธ. และ สป. อว.

8 โครงการพฒันาระบบตดิตามเดก็ออกกลางคนัใหไ้ดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั สป. ศธ. และสป. มท.
9 ระบบต่อยอด Hospital Information Exchange System (Health Link) ดส., สป. สธ. และหน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้น

สาธารณสขุในสงักดั ศธ. เช่น มหาวทิยาลยั และ
โรงพยาบาลในสงักดั

10 ระบบแพลตฟอรม์ขอ้มลูดา้นสขุภาพของประเทศ (National Digital 
Health Platform)

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เขต
สขุภาพ และกรมฯ ในสงักดั สธ., และ ดศ.

11 โครงการ Environmental Map สป. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม และ สผ.

11 โครงการ

หมายเหตุ – ณ 17 กุมภาพนัธุ ์2565



เป้าหมายของยทุธศาสตร ์1 ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน และลดความเหล่ือมล า้ (Responsive Government)
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Responsive Government – Proactive 
Service Delivery

User-Driven – Once Only Principle

Equality/ Inclusivity – การบริการดิจิทลั
ท่ีไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมแก่ประชาชน

Adaptive Security

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีให้บริการท่ีสะดวกเข้าถึงง่าย และลดความเหล่ือมล า้ในการให้บริการ”

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรฐัโดยประชาชนในภาพรวม

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ
ประยุกตก์บั
สถานการณ์

ตนเอง

วิเคราะหว์่า
ด าเนินการ
อย่างไรต่อ

เส้นทางการปฏิสมัพนัธ/์รบับริการ

ปฎิสมัพนัธ ์(ตาม
ช่องทางบริการ)

รบัการบริการ 
(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)

ระบบบูรณาการข้อมูล
สวสัดิการรายบุคคล

Multichannel เข้าถึงผูใ้ช้บริการทุกแบบ
• Website
• Apps
• Experiential Channels เช่น via Chat apps, 

Voice  

e-education hub

e-workforce ecosystem

ประชาชน

National Digital Health 
Platform

ระบบรายงานข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัของยทุธศาสตรท่ี์ 1
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ความเหลื่อมล ้าทางสทิธแิละ
สวสัดกิารประชาชน

▪ กระทรวง พม.
▪ กรมการปกครอง
▪ สพร. และ กพร. 

▪ สพร. และ 
▪ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารดา้นต่างๆ

▪ สพร. และ 
▪ หน่วยงานดา้นการท่องเทีย่ว แรงงาน ควบคมุโรค และ ตม.

การศกึษา ▪ สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี
▪ กระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิแรงงาน ศธ. และ อว. 

▪ สพร.
▪ กระทรวง ศธ. และกระทรวง อว. 

▪ สพฐ. 
▪ และหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ สป. ศธ.
▪ สป. อว.

▪ ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
▪ ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

สุขภาพและการแพทย์ ▪ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
▪ ส านักปลดักระทรวงสาธารณสขุ
▪ หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสขุในสงักดั ศธ.

▪ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เขตสขุภาพ และ
กรมฯ ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

▪ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สิง่แวดลอ้ม ▪ สป. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
▪ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรบัสวสัดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

โครงการระบบต่อยอดข้อมูลกลางด้านสวสัดิการ  เพื่อให้บริการผา่น Citizen Portal

โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพื่อ
ชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)

โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพื่อการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลงัคนและ
การพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู ้(Credit 
Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศ

โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออก
กลางคนัให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการและฐานองคค์วามรู ้ส่ือการเรียนรู ้และหลกัสูตรการศึกษา 
(e-Education Hub)

ระบบต่อยอด Hospital Information System (Health Link)

National Digital Health Platform

โครงการ Environmental Map



ยทุธศาสตร ์1 พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงงา่ยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
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การศึกษา
EDUCATION



เป้าหมายและความท้าทายในด้านการศึกษาของไทยในปัจจบุนั และแนวโน้มส าคญั

ทีม่า: Deloitte Insights Global health care outlook 2021 และ https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/assets/pwc-new-health-economy.pdf 23

เป้าหมาย
วาระปฏิรปู
การศึกษา

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

ความเหลื่อมล า้
โอกาส/ความเสมอภาคทางการศกึษาเดก็
หลุดออกจากระบบการศกึษา

ยกระดบัคณุภาพ
• การศกึษาทีม่คีุณภาพตามมาตรฐาน
• พฒันาการจดัการเรยีนการสอน
• การผลติและพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา

ทีม่คีุณภาพ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ปฏริปูบทบาทการวจิยัอการพฒันานวตักรรม การผลติ
ก าลงัคน และสนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

ความเป็นไปได้ ความท้าทายSDGs’ Goal 4

การจดัอาชวีศกึษาระบบ
ทวภิาคแีละระบบอื่นๆ ที่
เน้นการฝึกปฏบิตัอิยา่ง
เตม็รปูแบบ น าไปสูก่าร
จา้งงานและการสรา้งงาน

การสรา้งโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศกึษา
ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั

การพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนสูก่ารเรยีนรูฐ้าน

สมรรถนะเพื่อตอบสนองการ
เปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

การปฏริปูกลไกและระบบ
การผลติและพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาให้
มคีณุภาพมาตรฐาน

การปฏริปูบทบาทการวจิยั
และระบบธรรมาภบิาลของ
สถาบนัอุดมศกึษาเพื่อ

สนบัสนุนการพฒันาประเทศ
ไทยออกจากกบัดกัรายได้
ปานกลางอยา่งยัง่ยนื

สรา้งหลกัประกนัว่าทุกคนมกีารศกึษาทีม่คีุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทยีม และสนบัสนุนโอกาสในการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ (Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all.)

• การพฒันาระบบฐานขอ้มลูเดก็นกัเรยีน เพื่อตดิตามเดก็ที่
อยู่นอกระบบการศกึษาภาคบงัคบั 
• การน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใหบ้รกิารดา้นการศกึษาและการ
เรยีนการสอน 
• พฒันาหลกัสตูรและระบบการศกึษาโดยบรูณาการขอ้มลู
กบัภาคเอกชน 
• การพฒันาระบบฐานขอ้มลูคร/ูอาจารย ์และบุคลากร
ทางการศกึษา

• การพฒันาทุนมนุษยด์า้น ICT ของประเทศทีม่ขีอ้จ ากดั
• ความทา้ทายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคประชาชน
• การเขา้ถงึของบรกิารดจิทิลัของภาคประชาชน
• การขาดการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ
• ความทา้ทายจากแนวโน้มเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเรว็



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการศึกษา (Stakeholders) 
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กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ

กา
รส

 าค
ญั

นักเรียน/นักศึกษา คร/ูอาจารย์ บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง สถาบนัการศึกษา

กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ

กา
รอื่

นๆ

นักวิจยั ภาคธรุกิจ
ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนั 
คอนเทนท์ และบริการ

ครอบครวั

หน่
วย

งา
นห

ลกั
หน่

วย
งา
นส

นับ
สนุ

น

กระทรวงศึกษาธิการ

บริการด้านการศึกษา
ในปัจจบุนั

ระบบ GPA
ระบบสารสนเทศ
นักเรียน/นักศึกษา ระบบ e-Office

ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารบคุลากรทางการศึกษา

ระบบการวางแผน
เพ่ือการศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา

ระบบอบรม
ครอูอนไลน์ ระบบทดลอง

การสอบออนไลน์

ศนูย ์IPST Learning Space

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจยัและนวตักรรม (อว.) และหน่วยงานสงักดักระทรวง 

เช่น 

สถาบนัคณุวฒิุ
วิชาชีพ

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

และหน่วยงานสงักดักระทรวง เช่น 

กระทรวงดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม

ส านักงานพฒันา
รฐับาลดิจิทลั

ส านักงานพฒันา
ธรุกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

กระทรวงแรงงาน

และภาคเอกชน

สภาหอการค้าไทย

สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

สวทช.

สอวช.

สกสว.

สทอภ.

สพฐ.

สกอ.

ครุสุภา

สสวท.

ระบบคลงัข้อมลูงานวิจยัไทย (TNRR)

บริการ Digital Transcript

ระบบ UniNet



ส่ิงท่ีประชาชนและหน่วยงานภาครฐัจะได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการศึกษา
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การให้บริการ
ผูเ้รียน

การให้บริการ
ผูส้อน

การพฒันา
ระบบการศึกษา

โครงสร้าง
พืน้ฐาน

▪ ระบบประเมินหน่วยงานผู้ให้บริการของกระทรวง
▪ ระบบคาดการณ์ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือ (Student Risk Prediction)
• โครงสรา้งพืน้ฐานด้านดิจิทลั – เน็ตประชารฐั / MDES / Free Wi-Fi / ศนูยด์จิทิลัชุมชน / คลาวดก์ลางภาครฐั / ศนูย ์DGTi นวตักรรมดจิทิลัทอ้งถิน่

▪ ระบบบรูณาการข้อมลูและบริการด้านการศึกษา – รวมสื่อการเรยีนการสอน หลกัสตูร และเทคนิคและแนวทางการพฒันา/ฝึกฝนไว ้ณ จดุเดยีว โดยอยู่
ภายใต ้e-Education Hub ของประเทศ และเชื่อมโยงขอ้มลูและบรกิารเขา้กบัหน่วยงานอื่นและสถาบนัการศกึษาต่างๆ

▪ ระบบ E-Workforce Ecosystem - เชื่อมโยง “ขอ้มลู” ระหวา่งหน่วยงานเพื่อพฒันาก าลงัคน ทัง้จากภาคการศกึษาและแรงงาน เพื่อวเิคราะหแ์ละจดัท านโยบาย
ดา้นก าลงัคนของประเทศเชงิรกุ

Vision 2570
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาผ่านแพลตฟอรม์ และการยกระดบัการบริการด้านการศึกษาผา่นบูรณาการข้อมลูผูเ้รียนและผูส้อน

Thailand 
Educational 

Data Platform 
(TEDP)

• E-Education Hub (รวมศนูยแ์ลกเปลีย่นความคดิเหน็
ของผูส้อนและสถานศกึษา และระบบบรูณาการขอ้มูล
และบรกิารดา้นการศกึษา)

• Digital Transcript
• ระบบ E-Workforce Ecosystem
• ระบบธนาคารหน่วยกิต
• ระบบประเมินผูใ้ห้บริการของกระทรวง

• ระบบบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษา ของหน่วยงาน
ต่างๆ ภาครฐั

• ระบบคาดการณ์ผูเ้รียนท่ีต้องการความช่วยเหลือ
• ระบบบูรณาการข้อมูลผูเ้รียนและผูส้อนรายบุคคล 

(Single View of Education) เช่น หลกัสตูร หน่วยกติ 
ผลการเรยีน ประกาศนียบตัร การฝึกอบรม เป็นตน้

ประเภทบริการ

ระดบัการจดัการศึกษา

▪ ระบบ e-Education Hub – การเชื่อมโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรู ้สื่อการเรยีนรู ้หลกัสตูรการศกึษาทุกระดบัทุกประเภทการศกึษาไวด้ว้ยกนั ณ จุดเดยีว
▪ ระบบธนาคารหน่วยกิต - มาตรฐานเทยีบโอนทีพ่รอ้มปรบัปรงุใหท้นัสมยัตลอดเวลา เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
▪ Digital Transcript

▪ ศนูยแ์ลกเปล่ียนความคิดเหน็ (Community) ผู้สอนและสถานศึกษา - ภายใต ้e-Education Hub ใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร/เทคนิคการสอน
▪ แพลตฟอรม์บริการผู้สอน – ใหข้อ้มลูดา้นการศกึษา งานวจิยั สื่อการเรยีนรู ้กระบวนการประเมนิการเรยีนรู ้ขอ้มลูนโยบายการศกึษา มาตรฐานสมรรถนะ 

ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้หลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของผูส้อนและการประเมนิผล 

ประชาชน

ก่อนอนุบาล/อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา/อดุมศึกษา การศึกษานอกระบบ

ภาครฐั



สขุภาพและการแพทย์
HEALTH



เป้าหมายและความท้าทายในด้านสขุภาพและการแพทยข์องไทยในปัจจบุนั และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระปฏิรปู
สาธารณสขุ

ไทย

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

การจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสขุ รวมถึงโรค
ระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่
เพือ่ความมัน่คงแห่งชาตดิา้นสุขภาพ

การปฏริปูระบบ
หลกัประกนัสขุภาพ
และกองทุนท่ีเกีย่วขอ้ง 
ใหม้คีวามเป็นเอกภาพ บรูณา
การ เป็นธรรม ทัว่ถงึ เพยีงพอ
และยัง่ยนื ดา้นการเงนิการคลงั

การปฏริปูเขตสขุภาพใหม้ี
ระบบบรหิารจดัการแบบบรูณา
การ คล่องตวั และการร่วม
รบัผดิชอบดา้นสุขภาพระหว่าง
หน่วยงาน และทอ้งถิน่

การสร้างเสริมสขุภาพ ความ
รอบรูด้า้นสุขภาพ การป้องกนั และ
ดแูลรกัษาโรคไมต่ดิต่อส าหรบั
ประชาชนและผูป่้วย

การปฏริปูระบบบริการ
สขุภาพผูส้งูอายดุา้น
การบรบิาล การ
รกัษาพยาบาลทีบ่า้น/ชุมชน 
และการดแูลสุขภาพตนเอง 
ในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงิ
นวตักรรม 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและผูใ้ห้บริการในด้าน
สุขภาพ
ผูป่้วย ผูใ้หบ้รกิาร และแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมใน
การเขา้ถงึขอ้มลูและการรกัษา โดยใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้

การปรบัใช้ดิจิทลั (Digital transformation)
ในการรกัษาทางการแพทย์
• การใช ้AI ในการรกัษาทางการแพทย์
• Cloud computing technology 
• VIRTUAL HEALTH

ภาวะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 
(Socioeconomic shifts)
เน้นทีน่โยบายการดแูลสุขภาพแบบองคร์วม (holistic well - being)
และ การด าเนินนโยบายหรอืโครงการทีใ่หค้วามส าคญักบัประชากรและ
แรงงานในดา้นสุขภาพจติ

สร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อปุทานด้านสขุภาพ 
(Collaborations in healthcare supply chain)
สรา้งความร่วมมอืกบัหลายภาคสว่นเพื่อการเขา้ถงึและการ
ใหบ้รกิารทางดา้นสขุภาพมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ความท้าทายในการปฏิบติังานด้านสุขภาพในอนาคต
การจดัหาบุคลากรทางการแพทย์ ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างาน
พฒันาทกัษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้

การให้บริการด้าน สุขภาพเสมือนจริง 
(Virtualizing health)

ให้ความส าคญัในการส่งเสริม
สุขภาพจิต

การวิเคราะหข์้อมูล
(Data and analytics)

ปรบัเปล่ียนรปูแบบห่วงโซ่อปุทาน 
(supply chain) 

แนวโน้ม
ส าคญั
จาก 

COVID
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ระบบใหข้อ้มลู/
คน้หาขอ้มลู

ข้อมูลเก่ียวกบั
ไข้เลือดออก

ข้อมูลการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น

Consultation e-service
ระบบใหค้ าปรกึษาออนไลน์

Health data center

ระบบบรกิารเพื่อ
บุคคลากรทางการแพทย์

▪ ระบบรบัสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น
▪ บรกิารตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมอายุ

ใบอนุญาต

▪ ระบบบรกิารฐานขอ้มลูส าหรบัเจา้หน้าทีก่รมอนามยั (One stop service Anamai)

บรกิารสบืคน้ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
อนุญาต

คน้หาขอ้มลูสทิธบิตัรยา
ระบบบรหิารการสัง่ยา

(E- ordering, E – commerce, 
Antidote)

ระบบรบัสง่ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห ์(iLab Plus)ระบบบรกิารอื่น ๆ 

ระบบบรกิารส าหรบั
ผูป้ระกอบการภาคธุรกจิ

▪ ขอรบัรองหลกัสตูรดา้นบรกิารเพื่อสขุภาพ
▪ ขออนุมตัแิผนจดัตัง้สถานพยาบาลรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื และไม่รบัค้างคนื

ระบบเกีย่วกบัโรคโควดิ 
– 19 และการรบัวคัซนี

ระบบแจง้เหตุ

ให้ข้อมูลเก่ียวกบัการใช้ยา และ การดแูลสุขภาพ

▪ ประกอบกจิการสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ
▪ ขอใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล

▪ ระบบบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยส าหรบัแพทย ์เพื่อใชใ้นการรกัษา

ระบบบรกิารยื่นค าขออนุญาตผลติภณัฑส์ขุภาพ

ระบบใหบ้รกิารสุภาพจติ
ระบบ Smile Connect: จองควิการรกัษา
ออนไลน์ (ผ่าน Line application)

ระบบคยุกนั (Khuikun): รบัฟัง/ปรกึษาสขุภาพจติ
(ผ่าน Line application)

ระบบ DMH Connect: ประเมนิสขุภาพจติ
(ผ่าน Line application)

Application ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ

Website ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ

Website ภายใต้กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา
Application สพร.

ระบบ Digital Health 
Certificate Resolver

ระบบการบริการ ณ ปัจจบุนั แสดงให้เหน็ถึงการท างานแยกส่วนในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงขาดการบรูณาการในการให้บริการด้านสุขภาพและการรกัษา
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
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นักวิจยั ผูป้ระกอบการธรุกิจด้านสขุภาพ ผู้พฒันาแอปพลิเคชนั 
คอนเทนท์ และบริการ

แพทยส์ภา

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยัและนวตักรรม 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม

สถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสขุ

สถาบนัวคัซีน
แห่งชาติ

สถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

ผูส้งูอายุ

โรงพยาบาลเอกชน

บคุลากรทางการแพทย์

ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
เชิงสขุภาพ

ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ

กรมควบคมุโรค

กรมอนามยั องคก์ารเภสชักรรม

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานสงักดักระทรวง เช่น 

กรมสขุภาพจิต

กรมการแพทย์
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โครงสร้าง
พืน้ฐาน

การให้บริการ

มาตรฐานระบบ
สาธารณสขุ

การบริหาร
จดัการภายใน

• ระบบวิเคราะหท์รพัยากรสาธารณสุข  - เช่น การคาดการณ์พืน้ทีท่ีม่บีุคลากรสาธารณสุขไม่เพยีงพอ ท าใหร้ะบุมาตรการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาดา้นทรพัยากรสาธารณสุข
• ระบบพฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุข - ใหข้อ้มลูดา้นการศกึษาวจิยัดา้นสาธารณสุข สือ่การเรยีนรู ้กระบวนการประเมนิการเรยีนรู ้ขอ้มลูนโยบายการสาธารณสุข 

มาตรฐานสมรรถนะ ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้หลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและการประเมนิผล 

• ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุข – ขอ้มลูของผูป่้วยทีถู่กเกบ็อยู่ในฐานขอ้มลูทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั เป็นขอ้มลูแบบ real time และหน่วยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการรกัษาผูป่้วยสามารถ
ดปูระวตัคินไขผ้่านฐานขอ้มลู โดยประชาชนสามารถมขีอ้มลูการรกัษาตลอดชวีติ และสถานพยาบาลมขีอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการใหบ้รกิารรกัษาที่แมน่ย าและทนัท่วงท ี

• ระบบข้อมลูข่าวสารสุขภาพ – เชือ่มโยงขอ้มลูขา่วสารระหว่างสถานบรกิารกบัหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขอ้มลูคมนาคมเพือ่พฒันาการเคลือ่นยา้ยผู้ป่วยทีร่วดเรว็

Vision 2570
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้ให้บริการด้านสาธารณสขุผ่านการเช่ือมโยงข้อมลูท่ีมีมาตรฐานท่ีแลกเปล่ียนกนัได้

Thailand 
Health Data 

Platform 
(THDP)

• ระบบลงทะเบียนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ
• ระบบส่งเสริมสขุภาพ
• ระบบแลกเปล่ียนการรกัษาพยาบาล
• ระบบข้อมูลสาธารณสุขฉุกเฉิน
• ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
• ระบบ Telehealth

• ระบบบูรณาการข้อมูลสาธารณสุขของหน่วยงาน
ต่างๆ ภาครฐั

• ระบบวิเคราะหท์รพัยากรสาธารณสุข
• ระบบบูรณาการข้อมูลคนไข้รายบุคคล (Single 

View of Patient) เช่น ประวตักิารรกัษา โรค
ประจ าตวั ประวตัแิพย้า ประวตักิารฉีดวคัซนี เป็นตน้  

ประเภทบริการ

กิจกรรมการสาธารณสขุ
ข้อมูลสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การรกัษาพยาบาล ภาวะฉุกเฉิน/โรคระบาด

สวสัดิการ/
ประกนัสขุภาพ

• หน่วยงานหรือองคท่ี์รบัผิดชอบด้าน digital health - วางขัน้ตอนสู่แนวปฏบิตักิบักระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง และพฒันาขดีความสามารถความเป็นผูน้ าดา้น digital health
• โครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลั – เน็ตประชารฐั / MDES / Free Wi-Fi / ศนูยด์จิทิลัชุมชน / คลาวดก์ลางภาครฐั / ศนูย ์DGTi นวตักรรมดจิทิลัทอ้งถิน่

ประชาชน

ระบบแลกเปล่ียนการรกัษาพยาบาล
– แลกเปลีย่น ปรกึษาขอ้มลูและวธิกีาร
รกัษาระหว่างผูเ้ชีย่วชาญกบั
ผูเ้ชีย่วชาญ และผูเ้ชีย่วชาญกบัผูป่้วย 

ระบบลงทะเบียนยืนยนัตวัตน
ของระบบสุขภาพ - ระบุตวัตนของ
ผูใ้ชบ้รกิาร digital health และระบุ
ต าแหน่งของผูใ้หบ้รกิาร 

ระบบส่งเสริมสขุภาพ –
ขอ้มลูการดแูลรกัษาสุขภาพ 
และป้องกนัโรค และค าแนะน า
โดยผูเ้ชีย่วชาญ

ระบบข้อมลูสาธารณสขุ
ฉุกเฉิน –ขอู้ลในการ
รบัมอืกบัสถานกาณ์
ฉุกเฉนิหรอืโรคระบาด

ระบบข้อมูลสวสัดิการสาธารณสขุ–
ขอ้มลูสทิธ ิตรวจสทิธ ิและการรบัสทิธิ
สวสัดกิาร รวมถงึประกนัสขุภาพและ
กองทนุ รายบุคคล

ภาครฐั



ความเหล่ือมล า้ทางสิทธิ
สวสัดิการประชาชน 



เป้าหมายและความท้าทายด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชนในปัจจบุนั และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

ด้านสงัคม
1.  การมรีะบบการออมเพื่อสรา้งหลกัประกนัรายไดห้ลงัวยัเกษยีณทีเ่พยีงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบ
2.  ผลกัดนัใหม้ฐีานขอ้มลูทางสงัคมและคลงัความรูใ้นระดบัพืน้ที ่เพื่อใหส้ามารถจดัสวสัดกิารและสรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีทีต่รงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
3.  การปฏริปูการขึน้ทะเบยีนคนพกิาร เพื่อใหค้นพกิารไดร้บัสทิธสิวสัดกิารและความชว่ยเหลอืไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถงึ
4. การสรา้งกลไกทีเ่อือ้ใหเ้กดิชมุชนเมอืงจดัการตนเอง
5. การสรา้งมลูค่าใหก้บัทีด่นิทีร่ฐัจดัใหก้บัประชาชน

ด้านปรบัเปล่ียนรปูแบบการบริหารงานและการบริการภาครฐัไปสู่ระบบดิจิทลั

ความเหล่ือมล า้ทางรายได้ ความเหล่ือมล า้ทางเพศ

ความเหล่ือมล า้ในระดบัโลกความเหล่ือมล า้ทางชาติพนัธุ์

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

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

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

•การบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัใน
ทุกภาคส่วนของประชาชน

▪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

▪ ตอ้งเดนิทางไปหน่วยงานดว้ยตนเอง
▪ การกรอกขอ้มลูซ า้ทีร่ฐัมอียู่แลว้
▪ ใชส้ าเนาเอกสารทีร่ฐัเคยไดร้บัแลว้
▪ ไม่สามารถตดิตามสถานะการ

ลงทะเบยีน
▪ บางหน่วยงานยงัไมร่บับตัรประจ าตวั

อเิลก็ทรอนิกส์
▪ ไม่ทราบว่าตอ้งตดิต่อรฐัในเรื่องใดบา้ง

▪ กรอกฟอรม์มาก
▪ ขอ้มลูการรบับรกิารบนเวบ็ไซตไ์ม่เป็นปัจจุบนั
▪ ไม่ทราบระยะเวลาและหลกัการในการพจิารณา

และอนุมตัิ
▪ ไม่ทราบว่าวธิกีารทีถู่กตอ้ง และตอ้งมเีอกสาร

ใดบา้งในการเขา้รบับรกิาร
▪ ไม่มกีารแจง้เตอืนระยะเวลา และเตอืนใหร้บั

สทิธิ ์

▪ ไมท่ราบช่องทางรอ้งเรยีน
▪ ไมม่ัน่ใจว่าเรือ่งรอ้งเรยีนจะไปถงึผูม้อี านาจตดัสนิใจ 
▪ ไมท่ราบวธิกีารด าเนินการภายหลงัรอ้งเรยีนแลว้
▪ ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารไดย้าก เนื่องจากช่องทางการสื่อสารไม่เพยีงพอ

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

หรอืสทิธขิองแต่ละบุคคล

ลงทะเบียน การจดัการเอกสาร การให้บริการ

▪ ไม่ทราบสทิธแิละสวสัดกิารทีพ่งึได้
▪ ไม่ทราบว่ามบีรกิารใดทีด่ าเนินงานทางออนไลน์ได้
▪ ไม่ไดร้บัการสือ่สารจากหน่วยงานภาครฐัโดยตรง 

แต่ไดร้บัรูเ้รื่องสทิธจิากแหล่งอื่น เช่น ชุมชน การ
บอกต่อ

▪ หาขอ้มลูดา้นสทิธสิวสัดกิารบนเวบ็ไซตไ์ม่พบ
▪ รบัขอ้มลูบางประการไม่ได ้เน่ืองจากความบกพร่อง

ในการสือ่สาร
▪ ระบบใหบ้รกิารออนไลน์ไม่เสถยีร
▪ ตอ้งสรา้งบญัชหีลายอนัเพือ่เขา้ถงึบรกิารหลาย

ประเภท



สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านสิทธิสวสัดิการประชาชน แบง่ตามประเภทบริการ
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e

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



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
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การก าหนด
สิทธ์ิ

การตรวจสอบ
สิทธ์ิ

การลงทะเบยีน
รบัสิทธ์ิ

การรบัและใช้
สิทธ์ิ

• ระบบรบัและใช้สิทธ์ิ - ระบุสทิธิต่์างๆ ที่มบีนระบบออนไลน์ หรอืบตัรสวสัดกิาร มกีารเกบ็ขอ้มูลการให้สวสัดกิารช่วยเหลอื ทีส่ามารถตดิตาม
ประวตักิารใชง้านรายบุคคลย้อนหลงั รวมทัง้วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชส้ทิธิส์วสัดกิาร เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ดว้ย AI ต่อไปส าหรบัการวาง
นโยบายการก าหนดและใหส้ทิธิส์วสัดกิารอย่างแม่นย า (Prescriptive Analytics)

• ระบบลงทะเบียนรบัสิทธ์ิ  - ระบบลงทะเบยีนกลางเพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบและรบัสทิธทิุกประเภทจากทุกหน่วยงานภาครฐั โดยใช้
เทคโนโลยขี ัน้สงูในการวเิคราะห์คุณสมบตัิผูร้บัสทิธิแ์ละลงทะเบยีนโดยอตัโนมตั ิประชาชนเพยีงเลอืกยนิยอมหรอืไม่ยนิยอมในการรบัสทิธิโ์ดย
ระบบลงทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์และยนืยนัตวัตนดว้ยระบบ Digital-ID 

Vision 2570 
“มีระบบการให้บริการด้านสิทธิสวสัดิการประชาชนอย่างบรูณาการบนแพลตฟอรม์เดียว และเฉพาะเจาะจงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผล”

Thailand 
Welfare Data 

Platform 
(TWDP)

• ระบบวิเคราะหสิ์ทธ์ิเชิงรกุ
• ระบบตรวจสอบสิทธ์ิ
• ระบบลงทะเบียนสิทธ์ิ
• ระบบรบัและใช้สิทธ์ิ ภาครฐั

• ระบบ Portal บูรณาการข้อมูลสวสัดิการ
รายบุคคล (Single View of Welfare) 
เผยแพร่ขอ้มลูดา้นสวสัดกิารประชาชนที่
ครบถว้น รวมถงึระบบคน้หา ลงทะเบยีน 
และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบั
สวสัดกิาร รายบุคคล

ประเภทบริการ

กลุ่มเป้าหมายด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชน
เดก็/สตรี ผูด้้อยโอกาส คนพิการ ผูส้งูอายุ ประชาชนทัว่ไป

• ระบบวิเคราะห์สิทธ์ิเชิงรุก – บูรณาการขอ้มูลประชาชนทีใ่ช้ในการก าหนดสทิธจากทุกหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของประชาชนและแนวโน้มของการใชส้ทิธิใ์นเชงิรุก เพื่อก าหนดสทิธิใ์หก้ลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นย า และเฉพาะเจาะจง (Personalized)

• ระบบตรวจสอบสิทธ์ิ - ระบบแสดงขอ้มลูสทิธิต่์างๆ ทีป่ระชาชนพงึจะไดร้บั เป็นรายบุคคล  และมกีารแจง้เตอืนประชาชนเป็นรายบุคคลถงึสทิธิท์ี่
พึงจะได้รบั เช่น SMS โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสทิธิท์ี่ตนเองพึงจะได้รบัผ่านช่องทางออนไลน์ ที่รองรับ Input ด้วยเสียง (Voice 
Recognition) หรอืม ีChatbot ใหบ้รกิารตรวจสอบสทิธิแ์ละการรอ้งเรยีนอตัโนมตัิ และรบัเรื่องรอ้งเรยีนออนไลน์ 

ประชาชน

ระบบ Portal บรูณาการข้อมลูสวสัดิการรายบคุคล



ส่ิงแวดล้อม



เป้าหมายและความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อม และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภยัพิบติัและการเตือนภยั

บทบาทของภาครฐั
การปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลง

ด้านส่ิงแวดล้อม

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

13.1 เสรมิภูมติา้นทานและขดีความสามารถในการ
ปรบัตวัต่ออนัตรายและภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิี่
เกีย่วขอ้งกบัภูมอิากาศในทุกประเทศ
13.3 พฒันาการศกึษา การสรา้งความตระหนกัรู ้และ
ขดีความสามารถของมนุษยแ์ละของสถาบนัในเรื่อง
การลดปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ ภูมอิากาศ การ
ปรบัตวั การลดผลกระทบ และการเตอืนภยัล่วงหน้า

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลู
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และระบบแจง้เตอืน
ภยั แนะน าแนวทางปฏบิตั ิรวมถงึการ
ลงทะเบยีนผูป้ระสบภยัเพื่อขอรบั
ความช่วยเหลอืทางออนไลน์ 

▪การเชื่อมโยงขอ้มลู
▪ประชาชนไมท่ราบว่ารฐัมบีรกิารดา้นสิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง 
และไม่ทราบช่องทางเขา้ถงึขอ้มลู
▪ระบบคาดการณ์ภยัพบิตัแิละผลกระทบ
▪ประชาชนขาดความรูใ้นการปฏบิตัตินเมื่อเกดิเหตุไม่คาดคดิ
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน

SDGs’ Goal 13

Climate Change

เพิม่และพฒันาพืน้ทีป่่าไม้
ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย

การบรหิารจดัการเขตทาง
ทะเลและชายฝัง่รายจงัหวดั

การบรหิารจดัการน ้าเพื่อสรา้ง
เศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีน่อก

เขตชลประทาน

ปฏริปูระบบการบรหิารจดัการ
เขตควบคุมมลพษิกรณีเขต
ควบคุมมลพษิมาบตาพุด
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สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านส่ิงแวดล้อม (Mobile & Web Application) 
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หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านส่ิงแวดล้อม (Stakeholders) 

บริการด้านด้านส่ิงแวดล้อม 
ในปัจจบุนั

Nature4Thai
e-Petition

Clean City
SMART EIAAir4ASEAN

Air4Thai

Water Quality 4Thai GreenCard
Eco Planet Game

Green Product

Green4Thai

Arsa4Thai

Basin4Thai

EWS4Thai

DNP e-Learning

ระบบบรหิารจดัการงาชา้งภายในประเทศ

NationalPark4Thai

RFD Web Portal

ตน้ไมข้องชาวไทย

พทิกัษ์ไพร

Forest4Thai

BotanyAR

Botany4Thai

BotanyMatch

ชุมชนไมม้คี่า
BEDO4thai

DGR-DOC

Badan4Thai

Carbon4Thai

CF Scanner

CF Calculator

DMCR4Thai

Wood4Thai

Smart E-Fund

TH-BIF

TGEIS
กล

ุ่ มผ
ูร้บั

บริ
กา

รส
 าค

ญั
กล

ุ่ มผ
ูร้บั

บริ
กา

รอื่
นๆ

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

ประชาชน

ผูบ้ริหารภาครฐั

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจ นักวิจยั/นักศึกษา เกษตรกร

หน่
วย

งา
นห

ลกั
หน่

วย
งา
น

สนั
บส

นุน

กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (สผ.)

กระทรวงมหาดไทย

กรมควบคมุมลพิษ (คพ.)

กรมส่งเสริมคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม (สส.)

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์
ป่า และพนัธุพื์ช (อส.)

กรมป่าไม้ (ปม.)

กรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ (ทช.)

กรมทรพัยากร
ธรณี (ทธ.)

กรมทรพัยากร
น ้า (ทน.)

กรมทรพัยากร
น ้าบาดาล (ทบ.)

องคก์ารอตุสาหกรรม
ป่าไม้ (ออป.)

องคก์ารสวนสตัวแ์ห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์(อสส.)

องคก์ารสวน
พฤกษศาสตร ์(อสพ.)

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซ
เรือนกระจก (องคก์าร

มหาชน) (อบก.)

ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) (สพภ.)

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภมิูสารสนเทศ 

(องคก์ารมหาชน)
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม
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การบริการ
ข้อมลู

การตรวจสอบ
การท างาน

การเตือนภยั

การร้องเรียน/
ความช่วยเหลือ

• ระบบการร้องเรียน/ความช่วยเหลือ - ระบบรอ้งเรยีนส าหรบัผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นจากการมโีครงการหรอืการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม ทัง้
จากภาครฐัและเอกชน โดยจะส่งขอ้มูลต่อไปยงัหน่วยงานผก ากบัดูแลและหน่วยงานรบัผดิชอบเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหา นอกจากนี้ยงัมรีะบบ
ส ารวจความตอ้งการความช่วยเหลอืจากความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้

• ระบบเตือนภยั – ระบบเตอืนภยัพบิตัสิิง่แวดลอ้มโดยแจง้เตอืนสถานการณ์ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ ผลกระทบ แนวทางการปฏติิบตัตินและการอพยพ
ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งอย่างครอบคลุมและรวดเรว็ทีส่ดุ โดยแจง้เตอืนผ่านช่องทางสว่นบุคคล SMS

Vision 2570 
“ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการเตือนภยัด้านส่ิงแวดล้อม ได้สะดวกและรวดเรว็ผา่นแพลตฟอรม์ศนูยก์ลางบริการด้านส่ิงแวดล้อมครบวงจร”

Thailand 
Environmental 
Data Platform 

(TEDP)

• ข้อมลูการปล่อยมลพิษรายอตุสาหกรรม 
• ระบบบริการข้อมลูคณุภาพส่ิงแวดล้อม
• SMART EIA
• ระบบรายงานสถานะการด าเนินงานด้าน

ส่ิงแวดล้อมของประเทศ
• ระบบเตือนภยั
• ระบบการร้องเรียน/ความช่วยเหลือ

ภาครฐั

• ระบบบูรณาการข้อมูลส่ิงแวดล้อมและ
การปลดปล่อยมลพิษ
เผยแพร่ขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ขอ้มลู
การด าเนินงานและการปลดปล่อยมลพษิราย
อุตสาหกรรม รวมถงึสถานะการด าเนินงาน
ของภาครฐัดา้นสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนั

ประเภทบริการ

กลุ่มเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม เจ้าของอตุสาหกรรม ประชาชนทัว่ไป

• ข้อมูลการปล่อยมลพิษรายอตุสาหกรรม – เปิดเผยขอ้มลูการปลดปล่อยมลพษิของอุตสาหกรรม โดยตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพษิ
• ระบบบริการข้อมูลคณุภาพส่ิงแวดล้อมครบวงจร – บรกิารขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้มเรยีลไทม ์ณ จุดเดยีว

• SMART EIA - ตรวจสอบขอ้มลูโครงการทีต่อ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอื EIA ทีผ่่านความเหน็ชอบจาก สผ.
• ระบบรายงานสถานะการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศ - เช่น ขอ้มูลการปล่อยก๊าซ GHG รายสาขา ผลการปฏบิตังิานตามแผน/

นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม ผลการด าเนินการภายใตก้รอบความร่วมมอืดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัประเทศ/ภูมภิาค

ประชาชน



Enhance Competitiveness
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เป้าหมายยทุธศาสตรท่ี์ 2: สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั
2

การส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) 

การเกษตร

ด้านแรงงาน

• เกษตรกรเขา้ถงึขอ้มลูทุกมติผิ่านแพลตฟอรม์กลาง
ขอ้มลูเกษตรกรรมของประเทศไทย เพื่อยกระดบัภาค
การเกษตร

• ภาคธุรกจิเขา้ถงึการท าธุรกรรมกบัรฐั และขอ้มลูการ
ส่งเสรมิศกัยภาพการแขง่ขนัของรฐั ผ่านแพลตฟอรม์
ส าคญัครบถว้นทัง้ห่วงโซ่มลูค่า

• แรงงานไดร้บัการพฒันาทกัษะก าลงัคนทีต่อบโจทย์
ตลาด ยกระดบัการคุม้ครองสวสัดภิาพ ปรบัสมดุล
ตลาดแรงงานไทยสู่ความยัง่ยนืดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
ผ่านระบบบรกิารรฐัดา้นแรงงานครบวงจร และระบบ
วเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะ

• ธุรกจิท่องเทีย่วเขา้ถงึขอ้มลูทุกมติผิ่านระบบวเิคราะห์
ขอ้มลูท่องเทีย่วครบวงจรและใชป้ระโยชน์จากบรกิาร
ดจิทิลั เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

1 โครงการหนึ่งรหสั หนึ่งผูป้ระกอบการ (One Identification : ID One 
SMEs) ระยะที ่2

สสว.

2 โครงการ MOC Service Portal สป. พณ.

3 โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ใหค้รอบคลุมขอ้มลูและบรกิารตลอด
ห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ จุดเดยีว

สพร.

4 โครงการศนูยก์ลางขอ้มลู SMEs แห่งชาต ิ(Big Data) สสว., สสช. , กรมพฒันาธุรกจิการคา้, สสก.,
ส านกังานประกนัสงัคม, กศก., และ ธปท.

5 โครงการพฒันาระบบศนูยก์ลางการเชื่อมโยงขอ้มลู ดา้นการขนส่ง
และโลจสิตกิสข์องประเทศ ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

กรมศุลกากร

6 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตร 3 ระยะ สศก., NECTEC, และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ดา้นฐานขอ้มลู 

7 แพลตฟอรม์ เพื่อสนบัสนุนการวเิคราะหแ์ละการใชป้ระโยชน์ขอ้มลู
ขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร (Thailand Agricultural Data 
Collaboration Platform : THAGRI)

สศก., กรมพฒันาทีด่นิ, NECTEC และ 
สถาบนัสง่เสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลู
ขนาดใหญ่ภาครฐั (GBDI by DEPA)

8 โครงการแพลตฟอรม์วเิคราะหแ์นวโน้มตลาดรง.ของประเทศ (Labour
Big Data Analytics) รง. และ สพร.

9 โครงการ Thailand Pass Phase 3
กต. และ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
ตม. สธ. ส านกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย

10 โครงการพฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูท่องเทีย่วอจัฉรยิะดว้ย AI บน 
Tourism Intelligence Center สป. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

11 โครงการพฒันาระบบโปรแกรม ส าหรบัการบรหิารจดัการเกีย่วกบั
แหล่งท่องเทีย่วและผูน้ าเทีย่ว (Tourism Supply Management)

กรมการท่องเทีย่ว และภาคธุรกจิเอกชนที่
ใหบ้รกิารสนบัสนุน เช่น QueQ กบัการจอง
ควิแหล่งท่องเทีย่ว

11 โครงการ

ด้านการท่องเท่ียว

หมายเหตุ – ณ 17 กุมภาพนัธุ ์2565



เป้าหมายของยทุธศาสตร ์2 เพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธรุกิจ (Enhance Competitive) 
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Responsive Government

End-to-End Service

Ease of Doing Business (EODB)

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรฐัโดยภาคธรุกิจในภาพรวม
เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการด้านธรุกิจ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ ขอค าแนะน า

เส้นทางบริการด้านการประกอบธรุกิจ

ฝึกอบรมยกระดบั
สมรรถนะ

ขออนุญาต รบัรอง ท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจ

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธรุกิจ ”

Biz 
Portal

• ระบบ SMEs One-stop Service
• ระบบให้ค าปรึกษา SMEs
• ระบบข้อมูลการค้าและโลจิสติกส ์
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าและบริการออนไลน์
• ระบบข้อมูลการลงทุน และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
• ระบบพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการรายบคุคล

• ระบบวิเคราะหเ์กษตรกรรมท่ีเหมาะสมรายเกษตรกร
• ระบบข้อมูลผลผลิต/การเกบ็เก่ียว
• ระบบคาดการณ์ราคา
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าเกษตรออนไลน์
• ระบบข้อมูลสวสัดิการเกษตรกรรายบคุคล
• ระบบให้ความรู้เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีภาครฐั 

Farmer 
Portal ▪ National Agricultural Big 

Data Center (NABC)
▪ ระบบอื่นๆ

ธรุกิจ

Thailand SMEs Data 
Platform (TSDP)

Thailand Agricultural 
Data Platform (TADP)

Thailand Labor Data 
Platform (TLDP)



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัของยทุธศาสตรท่ี์ 2
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ดา้นการสง่เสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ▪ สสว.

▪ สป. พณ.

▪ สพร.

▪ สสว.
▪ สสช. , DBD, สสก., ส านกังานประกนัสงัคม, กศก., และ ธปท.

▪ กรมศุลกากร

เกษตร ▪ สศก.
▪ NECTEC และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 

▪ สศก.
▪ กรมพฒันาทีด่นิ
▪ NECTEC และ สถาบนัสง่เสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลู
ขนาดใหญ่ภาครฐั (GBDI by DEPA)

แรงงาน
▪ สป. รง. และ สพร.

ท่องเทีย่ว ▪ กระทรวง กต. และ กระทรวง ทก. กระทรวง สธ. ส านกังาน
การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ตม.

▪ สป. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

▪ กรมการท่องเทีย่ว และภาคธุรกจิเอกชนทีใ่หบ้รกิารสนับสนุน 
เช่น QueQ กบัการจองควิแหล่งท่องเทีย่ว

โครงการหน่ึงรหสั หน่ึง
ผูป้ระกอบการ ระยะท่ี 2

โครงการ MOC Service Portal

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ให้ครอบคลุมข้อมูล
และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ SME ณ จดุเดียว

โครงการศนูยก์ลางข้อมูล SMEs แห่งชาติ (Big Data)

แพลตฟอรม์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหแ์ละการใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร (Thailand 
Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI)

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลการเกษตร 3 ระยะ

โครงการแพลตฟอรม์วิเคราะหแ์นวโน้มตลาดรง.ของประเทศ (Labour Big Data 
Analytics)

Thailand Pass PH 3

โครงการพฒันาระบบวิเคราะหข์้อมูลท่องเท่ียว
อจัฉริยะด้วย AI บน Tourism Intelligence Center 

โครงการพฒันาระบบโปรแกรม ส าหรบัการบริหารจดัการเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
และผูน้ าเท่ียว (Tourism Supply Management) 

โครงการพฒันาระบบศนูยก์ลางการเช่ือมโยงข้อมลู ด้านการขนส่งและโลจิสติกสข์องประเทศ ผา่นระบบ National Single 
Window (NSW)



ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
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การเกษตร



เป้าหมายและความท้าทายด้านการเกษตรและแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การสรา้งเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) (ประเดน็ปฏริปูดา้นเศรษฐกจิ) เช่น 
1. ปรบัเปลีย่นพืน้ทีจ่ากการท าเกษตรมลูค่าต ่าและไมเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ไปสูก่ารปลกูพชืเลีย้งปศุสตัวแ์ละประมงทีม่มีลูค่าสงู
2. สนบัสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลติและรวมจ าหน่าย
3. สรา้งผูป้ระกอบการเกษตร (Smart Farmer)
4. สง่เสรมิเกษตรกรใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลู Big Data ดา้นการเกษตร และใชป้ระโยชน์จากดจิทิลัแพลตฟอรม์
5. เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรไปสูอุ่ตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกจิชวีภาพตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy)

การบริหารจดัการน ้าเพื่อสรา้งเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ท่ีนอกเขตชลประทาน (ประเดน็ปฏริปูดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)

นวตักรรมอาหาร
ความยัง่ยืนของ

ทรพัยากร

บทบาทของภาครฐัการเช่ือมต่อเครือข่าย
บอรด์แบรนด์

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

o 2.3 เพิม่ผลติภาพทาง การเกษตรและรายไดข้อง 
ผูผ้ลติอาหารรายเลก็ โดยเฉพาะผูห้ญงิ คนพืน้เมอืง 
เกษตรกรแบบครอบครวั คนเลีย้งปศุสตัว ์ชาวประมง 
ใหเ้พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึ ทีด่นิและ
ทรพัยากรและปัจจยัน าเขา้ในการผลติ ความรู ้บรกิาร
ทางการเงนิ ตลาด และโอกาสส าหรบัการเพิม่มลูค่า
และการจา้งงานนอกฟารม์ อย่างปลอดภยัและเท่า
เทยีมภายในปี 2573

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การสรา้งฐานขอ้มลูการเกษตรเพื่อให้
เกษตรกรกลุ่มต่างๆ น าขอ้มลู ความรู ้การ
วเิคราะห ์การคาดการณ์ต่างๆ มาใชพ้ฒันา
ประสทิธภิาพการผลติ และผลติอาหารทีย่ ัง่ยนื

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪ความรู ้ทกัษะ และการเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั
ของเกษตรกร

SDGs’ Goal 2

ความต้องการสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน

เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรท่ีเช่ือมโยง



Pain Points ด้านการเกษตรของไทยในปัจจบุนั

ทีม่า: Depa (2020). Agricultural Landscape in Thailand. 49

ทรพัยากร ปัจจยัการผลิต การผลิต การเกบ็เก่ียว การแปรรปู การตลาด

การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศที่

ไมเ่ขา้ใจ

พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัน ้า
ชลประทานมจี ากดั

ศตัรพูชืทีไ่มเ่คยพบ
มาก่อน

การขาดแคลน
แรงงาน

ตน้ทุนแรงงานสงู

ความไมเ่ท่าเทยีม
ในสทิธกิารถอื
ครองทีด่นิ

ตน้ทุนปัจจยัการ
ผลติสงู

การขาดการบรหิาร
จดัการปัจจยัการ

ผลติ

คุณภาพดนิที่
แตกต่างในแต่ละ

พืน้ที่

ความสามารถใน
การผลติต ่า

ตน้ทุนการผลติสงู

การเกบ็ผลผลติทางการเกษตร

มลูค่าเพิม่ทีน้่อย

อ านาจตลาดต ่า

การขาดความรู้
เรือ่งช่องทาง
การตลาด

การโดนตดัราคา
โดยพ่อคา้คนกลาง

โลจสิตกิส์

การขาดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale)

การขาดการวางแผนและการบรกิารจดัการการผลติ

Pain Points ด้านการเกษตรจ าแนกตามห่วงโซ่อปุทาน



การระบาดส่งผลอย่างไรต่อการเปล่ียนไปของภาคการเกษตร ?

ทีม่า: Industry Horizon (July 2020), Krungsri Research 50

ฤดเูพาะปลกู/
เลีย้งสตัว์

การเตรยีมดนิ ก าจดัวชัพชื/
เพาะปลกู

การใส่ปุ๋ ย การปกป้อง
ผลผลติ

ชลประทาน การเกบ็เกีย่ว ,
แปรรปู และบรรจุ

การเกบ็รกัษาและ
ขนส่ง

การขาย

การระบาดส่งผลต่อภาคการเกษตรใน 3 ทางดว้ยกนั 1. ปัญหาแรงงานขาดแคลน 2. ปัญหาเรื่องโลจสิตกิส์ 3. ความกงัวลดา้นสุขภาพของสาธารณชนเพิม่ขึน้ ซึง่จะท า
ใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเปลีย่นกระบวนการใหม้กีารใชแ้รงงานน้อยลง ขยายช่องทางการกระจายสนิคา้ และพยายามสรา้งความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้

การวเิคราะหแ์ละ
แกปั้ญหาการจดัการ

บรกิารการเงนิ/ 
ทุนสนบัสนุน

แนวทางการเพาะปลกู 
เช่น แอปพลเิคชนั

MOAC IoT

Big Data

บลอ็กเชน 
เพื่อการตดิตาม

เช่น ลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบทางศุลกากร

พาณิชยด์จิทิลั

การขายล่วงหน้า/
เกษตรพนัธสญัญา

อปัเกรด/ ผลติภณัฑน์วตักรรมใหม่

ดจิทิลั

การขนสง่ปัจจยัการ
ผลติจากภายนอก

โดรนและหุน่ยนต์
ทดแทนแรงงาน

บรกิารขนสง่จาก
ภายนอก

บรกิารเกบ็เกีย่ว
จากภายนอก

พาณิชยด์จิทิลั

ความมัน่คงทางชวีภาพ
EVAP/เรอืนกระจก
เกษตรแนวตัง้
ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม

อปัเกรด/ ผลติภณัฑน์วตักรรมใหม่ การขนส่งปัจจยัการ
ผลติจากภายนอก

โดรนและหุน่ยนต์
ทดแทนแรงงาน

บรกิารขนสง่
จากภายนอก

บรกิารเกบ็เกีย่ว
จากภายนอก

พาณิชยด์จิทิลั

ความมัน่คงทางชวีภาพ
EVAP/เรอืนกระจก
เกษตรแนวตัง้
ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม

การทดแทน

การเกษตรหลงั COVID-19

อปัเกรด/สรา้งผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีมลู่่าเิิ่ม

นวตักรรมใหม/่เ่รื่องมือท่ีช่วยใหธุ้รกิจ่งอยู่ได้

การจดัการ่วามเส่ียง
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านการเกษตร (e-Agriculture)

• บรกิารร่วมของหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ส านกังานปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

• กรมวชิาการเกษตร
• กรมส่งเสรมิการเกษตร
• กรมประมง
• กรมปศุสตัว์
• กรมพฒันาทีด่นิ
• กรมชลประทาน
• กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
• ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตร

และอาหารแห่งชาติ
• ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
• ส านกังานพฒันาการวจิยั

การเกษตร (องคก์ารมหาชน)
• ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดทิลั

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การขออนุมติัและขออนุญาต
การบริการและสนับสนุนด้าน

การเกษตร
ข้อมูลสารสนเทศ

1 2 3

E-rubber ระบบยืน่ขอและออกใบอนุญาตยางพารา

E-cites ระบบยืน่ขอและออกใบอนุญาตพชือนุรกัษ์
และซากพชือนุรกัษ์

E-Gmo ระบบยืน่ขอและออกใบรบัรองพชืทีต่ดัตอ่
และไมต่ดัตอ่สารพนัธุกรรม

E-plant ระบบยืน่ขอและออกใบอนุญาตน าเขา้พชื

Fisheries Single Windows (FSW)
ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนุน
ใบอนุญาตและใบรบัรองผา่นอนิเทอรเ์น็ต
E-license 
ระบบออกใบอนุญาตท าการประมง
Port State Measures 
ระบบมาตรการรฐัเจา้ของทา่เรอื
Processing Statement Endorsement ระบบการออก
หนงัสอืรบัรองการแปรรปูสตัวน์ ้า
Thai Flagged Catch Certificate ระบบใบรบัรองจบัสตัวน์ ้า

ระบบงานยืน่ค าขอและออกใบส าคญัขึน้ทะเบยีน/ใบรบัรอง/
ใบอนุญาตน าเขา้วตัถุอนัตราย

ระบบงานยืน่ค าขอและออกใบส าคญัขึน้ทะเบยีน/ใบรบัรอง/
ใบอนุญาตน าเขา้ปุ๋ ย

ระบบงานยืน่ค าขอและออกใบส าคญัขึน้ทะเบยีน/ใบรบัรอง/
ใบอนุญาตน าเขา้เมลด็พนัธุพ์ชื

ระบบงานยืน่ขอและออกใบรบัรองคณุภาพสนิคา้เกษตร

ระบบยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตแจง้น าเขา้ - สง่ออก
สนิคา้เกษตรตามมาตรฐานบงัคบั

E-movement ระบบการเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัว์
Q ระบบการก าหนดรหสัการรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร
แบบอเิลก็ทรอนิกส์

ระบบแจ้งความต้องการแหล่งน ้าในไร่นา (บอ่จ๋ิว)

ระบบบริการตรวจสอบดินเพ่ือการเกษตร

ระบบขอรบับริการฝนหลวง

DGT Farm Online
เวบ็ไซต์ตลาดสนิคา้เกษตรออนไลน์ เพื่อการตดิต่อซื้อขาย
สนิคา้เกษตรทีม่คีุณภาพมาตรฐาน

ศนูยข้์อมลูเกษตรแห่งชาติ
ใหบ้รกิารขอ้มลูทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นเกษตรกร
และดา้นสนิคา้เกษตรตลอดหว่งโซอุ่ปทาน
Agri-map
แผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการเชงิรกุ โดยบูรณาการ
ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสงักดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบสารสนเทศเพือ่การเฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว์

คลงัขอ้มลูการวจิยัการเกษตรไทย

ศูนยป์ฎบิตักิารน ้าอจัฉรยิะ

QR Trace On Cloud
ระบบตรวจสอบสนิคา้เกษตรบนระบบคลาวด ์
ส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็

ฐานข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตร
รวบรวมขอ้มลูเศรษฐกจิการเกษตรทีส่ าคญั เช่น ราคาสนิคา้
การเกษตร สถานการณ์การผลติและการตลาด สถานการณ์
น าเขา้-สง่ออก เป็นตน้
ศนูยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม
รวบรวมเทคโนโลย ีนวตักรรม และองคค์วามรู้
ดา้นการเกษตร

Farmbook
สมุดทะเบยีนเกษตรดจิทิลั เพือ่ใชแ้จง้ปรบัปรงุขอ้มลู
กจิกรรมการเพาะปลกู ตดิตามผลการแจง้ปรบัปรงุ รวมถงึ
ตดิตามผลการเขา้รว่มโครงการภาครฐัดา้นการเกษตร

ระบบตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร 

DLD e-Regist ระบบทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

เกษตรดิจิทลั แอปพลเิคชนัใหบ้รกิาร ความรู ้ขา่วสาร ราคาสนิคา้ และเชื่อมโยงบรกิารดา้นการเกษตร พรอ้มทัง้เพิม่
ช่องทางส าหรบัเกษตรกร ตรวจสอบสทิธิร์บัเงนิเยยีวยา/อุทธรณ์

MOAC Mobile Application

ระบบการสบืคน้ใบอนุญาตและใบรบัรองสนิคา้ประมง

Combatting IUU Fishing ระบบขอ้มลูและการสรา้งเครอืขา่ยขอ้มลู
ท าการประมงของเรอืไทย 

มาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุนเพ่ือการพฒันา
เกษตรกร ประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั 
(depa Transformation Fund and Mini Voucher for 
Agricultures)



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการเกษตร (Stakeholders) 
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บริการด้านการเกษตร 
ในปัจจบุนั

ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

ศนูยพ์นัธวิุศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ส านักงานพฒันารฐับาล
ดิจิทลั(องคก์ารมหาชน)

กรมพฒันาท่ีดิน

กระทรวงพาณิชย์

กรมชลประทาน

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

เกษตรกร

ผูบ้ริหารภาครฐัประชาชน ผู้ประกอบการ/ธรุกิจ
สมาคมธรุกิจการเกษตร

วิสาหกิจชมุชน 
Young Farmer Group

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสงักดั เช่น 

ส านักปลดักระทรวง

กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง
กรมปศสุตัว์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมการข้าว

สถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรน ้า

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

รายงานสถานการณ์ภยัพิบติัด้านการเกษตร

ระบบรบัเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกขอ์อนไลน์

Mobile Application ด้านการเกษตร เช่น:

ระบบเตือนการระบาดศตัรพูืช

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ

สภาเกษตรกร

ผูวิ้จยัด้านการเกษตร

ส านักงานปลดักระทรวง
ดิจิทลั

ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารค้า 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร

ส านักงานพฒันาการวิจยั
การเกษตร (องคก์ารมหาชน)

ส านักงานการ
วิจยัแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั 
และนวตักรรม

กรมศลุกากร

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภมิูสารสนเทศ 
(องคก์ารมหาชน)ศนูยข้์อมูลเกษตรแห่งชาติและภาคเอกชน



ส่ิงท่ีเกษตรกรและหน่วยงานภาครฐัจะได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการเกษตร
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การวางกลยทุธ์
และวิจยั

การด าเนินงาน

การเข้าถึงบริการ
และสวสัดิการ

การพฒันา
ศกัยภาพ

• ระบบฐานข้อมูล
ปัจจยัการผลิต –
ราคา ผูข้าย ความ
ตอ้งการปัจจยัการ
ผลติแบ่งตามพื่นที่

• ระบบวิเคราะห์
เกษตรกรรมท่ีเหมาะสม
รายเกษตรกร –ปลกูอะไร

• ระบบคาดการณ์ราคา
สินค้าเกษตรแปรรปู

• ระบบคาดการณ์ราคา
ตลาดของสินค้าเกษตร  
แบ่งตามพืน้ที่

• ระบบให้ค าแนะน าการ
แปรรปูสินค้าเกษตร
มลูค่าสงู

• ระบบให้ความรู ้ฝึกอบรมเกษตรกร ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าท่ีภาครฐั ออนไลน์ –การเกษตรมลูค่าสงู การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร การ
บรหิารจดัการการเกษตร 

• ระบบข้อมูลสวสัดิการเกษตรกรรายบคุคล–ขอ้มลูการประกนัรายไดเ้กษตรกร กองทุนประกนัสงัคม กองทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยาง กองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร สนิเชื่อเพื่อการเกษตร กองทุนพฒันาการเกษตร กองทุนเงนิออมแห่งชาต ิกองทุนสวสัดกิารชาวนาประกนัภยัพชืผล 

• โครงสรา้งพืน้ฐานด้านดิจิทลั – เน็ตประชารฐั / MDES / Free Wi-Fi / ศนูยด์จิทิลัชุมชน / คลาวดก์ลางภาครฐั / ศนูย ์DGTi นวตักรรมดจิทิลัทอ้งถิน่

• แพลตฟอรม์ขายสินค้า
เกษตรออนไลน์ 

• ระบบข้อมลูสภาพแวดล้อม
–อากาศ ดนิ น ้า ศตัรพูชื โรค
ระบาด ภยัธรรมชาต ิ

• ระบบให้ค าแนะน าการ
เกบ็เก่ียว รายเกษตรกรเช่น 
พจิารณาอากาศ ปรมิาณน ้า

• ระบบข้อมลูผลผลิต /การ
เกบ็เก่ียว แบ่งตามพืน้ที่

Vision 2570
“มีแพลตฟอรม์กลางข้อมลูเกษตรกรรมของประเทศไทย เพ่ือเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนเช่ือมโยงข้อมูลภาคเกษตร ท่ีให้ข้อมลูท่ีครอบคลุมในทุกมิติ”

Thailand 
Agricultural Data 
Platform (TADP)

• ระบบวิเคราะหเ์กษตรกรรมท่ีเหมาะสมรายเกษตรกร
• ระบบข้อมูลผลผลิต/การเกบ็เก่ียว
• ระบบคาดการณ์ราคา
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าเกษตรออนไลน์
• ระบบข้อมูลสวสัดิการเกษตรกรรายบุคคล
• ระบบให้ความรูเ้กษตรกรและเจ้าหน้าท่ีภาครฐั เกษตรกร ภาครฐั

• ระบบบูรณาการข้อมูลเกษตรกร
รายบุคคล (Single View of Farmer) เช่น 
พืน้ทีเ่พาะปลกู ประเภทพชืทีป่ลกู ผลผลติ 
ตน้ทุน รายได ้หนี้ สวสัดกิาร

ประเภทบริการ

ห่วงโซ่มลูค่าการเกษตร

ปัจจยัการผลิต การผลิต การเกบ็เก่ียว การแปรรปู การตลาด



การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)



เป้าหมายและความท้าทายด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การเพ่ิมโอกาสของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในอตุสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
1. SMEs มคีวามสามารถในการแขง่ขนัและมผีลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อผลติภณัฑ์มวล

รวมในประเทศทัง้ประเทศเพิม่สงูขึน้ 
2. ส่งเสรมิการปรบัตวัและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อแขง่ขนัในยคุดจิทิลัของ SMEs 
3. จ านวนวสิาหกจิเริม่ตน้ (Startup) ทีม่ศีกัยภาพเพิม่สงูขึน้

โดยประเดน็การขบัเคลื่อน รวมถงึ
• ส่งเสรมิ SMEs ในการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลีย่นผ่านเขา้สู่ยคุดจิทิลั
• พฒันาระบบนิเวศของ SMEs ใหม้ผีูป้ระกอบการทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว

แหล่งทุนของ
ผูป้ระกอบการ

ผูป้ระกอบการทาง
สงัคม

บทบาทของภาครฐั
ระบบนิเวศ

ผูป้ระกอบการ

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

8.3 สง่เสรมินโยบายทีมุ่่งเน้นการพฒันาที่
สนบัสนุนกจิกรรมทีม่ผีลติภาพ การสรา้งงานที่
สมควรความเป็นผูป้ระกอบการ ความสรา้งสรรค์
และนวตักรรมและสง่เสรมิการเกดิและการเตบิโต
ของวสิาหกจิรายย่อยขนาดเลก็และขนาดกลาง ซึง่
รวมถงึผ่านทางการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัใน
ทุกภาคสว่นของผูป้ระกอบการ 

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน
▪การขาดการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

SDGs’ Goal 8

Social Innovation

Entrepreneurship



ภมิูทศัน์ของ Pain Points ท่ี SME เผชิญ
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ช่วงเปิดตวั
(Launch 
Phase) ช่วงปกติ

(BAU Phase)

ช่วงเติบโต
(Growth 
Phase)

ช่วงขยายตวั
(Expansion 

Phase)

SME
Pain

Points

• ธนาคารไมใ่หกู้ย้มืเริม่ตน้ท าธุรกจิ จะหาเงนิทุนไดจ้ากทีไ่หน

• ศกึษาเจาะลกึตลาดไดท้ีไ่หน

• จดทะเบยีนธุรกจิอย่างไร

• เริม่ตน้อคีอมเมริซ์ตอ้งท าอยา่งไร

• สามารถพดูคุยกบัผูป้ระกอบการรายอื่นไดห้รอืไม่

ช่วงเปิดตวั

• ตลาดแบบไหนทีค่วรขยายฐานลกูคา้ใหม่

• ท าแบบ B2B หรอื B2C ควรเลอืกท าแบบไหน

• หากตอ้งการส่งออกจะเลอืกธนาคารอย่างไร

• เมือ่ไหรท่ีค่วรจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น

• จะหาเงนิทุนทีม่ากยิง่ขึน้และมอีตัราดอกเบี้ยทีต่ ่าลง
ไดอ้ยา่งไร

ช่วงขยายตวั

• จะว่าจา้งและรกัษาคนมคีวามสามารถไดอ้ย่างไร

• จะจดัการกบับญัชอีย่างไรไง

• จะรบัมอืกบัการจดัการดา้นกฎหมาย และขอ้บงัคบัใน
การก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอย่างไร

• จะเพิม่ประสทิธภิาพทีท่ างานอย่างไร

• ท าอยา่งไรถงึจะเพิม่ยอดขายและใชจ้่ายดา้น
การตลาดอยา่งคุม้ค่า

• เลอืกซพัพลายเออรไ์ดเ้หมาะสมหรอืไม่

• จะคาดการณ์ความตอ้งการสนิคา้ไดอ้ย่างไร

ช่วงปกติ

• เขา้ถงึเงนิทุนหมนุเวยีนไดอ้ยา่งไร

• ท าอยา่งไรถงึจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ยกระแสเงนิสด

• เมือ่ไหรค่วรจา้งผูจ้ดัการ

• จะใชเ้วลากบัการจดัการ HR และค่าตอบแทนใหน้้อยลงได้
อยา่งไร

• เมือ่มกีารท าสญัญาสามารถปรกึษาใครได้

ช่วงเติบโต
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (e-Services for SMEs)

• ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม

• สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม

• ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด
กลาง และขนาดย่อมแหง่ประเทศ
ไทย

• บรรษทัประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม

• กรมพฒันาธรุกจิการคา้
• กรมทรพัยส์นิทางปัญญา
• ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทนุ
• กรมสรรพากร
• กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่ง

ประเทศ
• กรมการคา้ต่างประเทศ
• ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้

แหง่ประเทศไทย
• ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั
• กระทรวงแรงงาน
• ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องคก์ารมหาชน) และหน่วยงาน
อื่น 

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การเร่ิมต้นและพฒันาธรุกิจ
และการขออนุมติั/อนุญาต

การด าเนินธรุกิจ งานบริการและข้อมูลสารสนเทศ
1 2 3

Biz Portal

แพลตฟอรม์กลางทีเ่ชื่อมโยงขอ้มลูและงานบรกิารตา่งๆ เพือ่
ภาคธุรกิจอย่างครบวงจร ตัง้แต่การขอใบอนุญาตเริม่ต้น
ธุรกจิ ตอ่อายุ ช าระธรรมเนียม แกไ้ขเปลีย่นแปลง ไปจนถงึ
ยกเลกิใบอนุญาต

DBD e-Registrations ระบบจดทะเบยีนนิตบุิคคล โปรแกรม Total Solutions for SMEs
รวบรวมบรกิาร Software และผลติภณัฑก์ารเงนิส าหรบั
SMEs 3 ดา้น ไดแ้ก่ Office Software, POS, Accounting

DBD e-Filing ระบบน าสง่งบการเงนิ

ระบบจองช่ือนิติบคุคล

DBD DataWarehouse+
คลงัขอ้มลูธุรกจิทีช่่วยใหผู้ป้ระกอบการรูท้นัสถานการณ์
ธุรกจิเพือ่น าไปใชว้เิคราะหว์างแผนกลยุทธ์

ระบบให้บริการหนังสือรบัรองนิติบคุคล

ระบบจดทะเบยีนทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ระบบย่ืนแบบ - ช าระภาษีออนไลน์

Thai SME-GP
ระบบลงทะเบยีน SMEs เพือ่เขา้ถงึการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั

SME ONE
แหล่งรวบรวมและประชาสัมพนัธ์ข้อมูล ความรู้ บริการ 
กิจกรรม ตลอดจนโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ทัง้ของ
ภาครฐัและเอกชน เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิ 
SME Connext
เครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มลู ขา่ว องคค์วามรู ้ขอ้มลู
กจิกรรมตา่งๆ และสทิธปิระโยชน์ตา่งๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการ 
SME ในรปูแบบแอพพลเิคชัน่

BOI E-Submission
ระบบยืน่ค าขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการสง่เสรมิการ
ลงทุนส าหรบั SMEs

SME Center แพลตฟอรม์รวบรวมขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ส าหรบั SME

Fitbiz แหลง่รวม Podcast สาระดีๆ  ส าหรบั SMEs

SME Coach
แพลตฟอรม์รบัสมคัรและใหบ้รกิารโคช้ดา้นธรุกจิและดา้น
เทคโนโลย ีเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่ SME

ระบบลงทะเบียน ผู้ประกอบการ SMEs
เพื่อรบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ อาท ิการรบัแจง้ขอ้มลูขา่วสารที่
เป็นประโยชน์ การเขา้ร่วมหลกัสตูรอบรม บรกิารใหค้ าปรกึษา 
รวมถงึบรกิารส่งต่อหน่วยงานภาครฐั เพื่อต่อยอดการความ
ชว่ยเหลอืในดา้นต่าง ๆ

โปรแกรมค านวณสขุภาพทางการเงิน SMEs

คยุกบัหมอหน้ี บยส

Thailand Readiness Assessment &
Knowledge Management: TERAK
ระบบประเมนิความพรอ้มการเป็นผูส้ง่ออก

EXIM E-learning
ระบบ E-Learning เพือ่ผูป้ระกอบการธรุกจิสง่ออก

บริการสมคัรขอสินเช่ือ SMEs ออนไลน์
ระบบบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรบัรองการ

ส่งออก-น าเข้าสินค้าทัว่ไป
ระบบรายงานน าเข้า - ส่งออก

Thailand Trust Mark
ระบบยืน่ค าขอตรารบัรองคณุภาพ T Mark เพือ่ช่วยเพิม่
โอกาสทางธุรกจิในตลาดตา่งประเทศ

จองคิวจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วน/บริษทัจ ากดั (กทม.)

จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ (e-Secure)

ผู้ประกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce)

ออกเลขประจ าตวันิติบคุคลตามกฎหมายต่างประเทศ 
(e-Foreign)

การส่งเสริมวืสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประยกุตใ์ช้ดิจิทลั

มาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุนเพ่ือการเร่ิมต้น
ธรุกิจอตุสาหกรรมดิจิทลั (depa Digital Startup Fund)

SME Knowledge Center
เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้น SME แก่วสิาหกจิประเภทตา่งๆ 

ระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเลก็ทรอนิก 
(e-Permit)

Trustmark Thai 
ระบบออกเครื่องหมายรบัรองและตรวจสอบการมตีวัตน 
และความน่าเชื่อถอืในการประกอบธรุกจิพาณชิย์
แบ่งเป็น DBD Registered และ DBD Verified

E-Service สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
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กรมการค้าต่างประเทศ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

ประชาชน

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจ

เจ้าหน้าท่ีภาครฐัผูบ้ริหารภาครฐั

ผูป้ระกอบธรุกิจต่างชาติ

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

กรมพฒันาธรุกิจการค้า

กรมสรรพากร

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

กรมศลุกากร ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั 
(องคก์ารมหาชน)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บรรษทัประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม

ISMED SME 
Center

กระทรวงพาณิชย์

บริการด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ในปัจจบุนั

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

ส านักงานปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ 
(องคก์ารมหาชน)

และภาคเอกชน
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การวางกลยทุธ์

การด าเนินงาน

การลงทนุ

การพฒันา
ศกัยภาพ

• ระบบอบรมผูป้ระกอบการออนไลน์- หลกัสตูรอบรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยดีจิทิลั การบรหิารจดัการ บญัช ีการเงนิ การตลาด เป็นตน้ 
• ระบบพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการรายบคุคล – ใหค้ าแนะน าการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ตามความตอ้งการรายบุคคล ผ่านการสมัมนา เวริค์ชอป และโครงการต่างๆ และ

บนัทกึประวตักิารอบรมและผลการฝึกอบรมเพือ่วางแผนพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนื่อง

• ระบบข้อมลูการลงทุน SMEs – One-Stop Portal ส าหรบัยืน่ค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน คน้หามาตรการสนบัสนุน รวมเงนิอุดหนุนและภาษี
• ระบบข้อมลูมาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs – ผูป้ระกอบการตรวจสอบสทิธกิารไดร้บัความชว่ยเหลอืของทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน
• โครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลั – เน็ตประชารฐั / MDES / Free Wi-Fi / ศนูยด์จิทิลัชุมชน / คลาวดก์ลางภาครฐั / Software / Web Service / Prompt Pay / QR Payment

Vision 2570
“ภาคธรุกิจเข้าถึงการท าธรุกรรมกบัรฐั และข้อมลูการส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัของรฐั ผา่นแพลตฟอรม์ส าคญัครบถ้วนทัง้ห่วงโซ่มลูค่า”

Thailand SMEs 
Data Platform 

(TSDP)

• ระบบ SMEs One-stop Service
• ระบบให้ค าปรกึษา SMEs
• ระบบข้อมูลการค้าและโลจิสติกส ์
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าและบริการออนไลน์
• ระบบข้อมูลการลงทุน และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
• ระบบพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการรายบคุคลผูป้ระกอบการ ภาครฐั

• ระบบบูรณาการข้อมูล SMEs ของ
หน่วยงานต่างๆ ภาครฐั

• ระบบบูรณาการข้อมูล SMEs ราย
ผูป้ระกอบการ (Single View of SMEs) 
เช่น ขอ้มลูธุรกจิ อุตสาหกรรม รายได ้ช่วง
ระยะในวงจร ธุรกจิ เป็นตน้

ประเภทบริการ

ห่วงโซ่มลูค่า SMEs

ปัจจยัการผลิต การผลิต โลจิสติกส์ การตลาด การบริการ

• ระบบให้ค าปรึกษา SMEs - เวบ็ไซต์ และ/หรอื แอปพลเิคชนั ส าหรบั SME ขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ 
• ระบบ SME Exchange – ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอ้มลู และประสบการณ์การด าเนินงานต่างๆ 

• แพลตฟอรม์ขายสินค้าและบริการออนไลน์ในและต่างประเทศ• ระบบข้อมลูการค้าและโล
จิสติกส ์แบ่งตามพืน้ที่

• ระบบ Software as a Service (SaaS) - ใหS้ME ใชเ้พือ่ประกอบธุรกจิ เช่น ระบบบญัช ีระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล ระบบจดัซื้อจดัจา้ง
• ระบบ SMEs One-stop Service - แพลตฟอรม์กลางทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูและงานบรกิารส าหรบั SMEs แบบ End-to-end ทีค่รบวงจรตลอดห่วงโซ่มลูค่า

• ระบบฐานข้อมลูปัจจยัการ
ผลิต ราคา ผูข้าย เป็นตน้

• ระบบข้อมลู SMEsแบ่ง
ตามพืน้ที่
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การพฒันาฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถ
การแข่งขนัของแรงงานไทย

โครงสร้างตลาดแรงงานแนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

8.5 บรรลุการจา้งงานเตม็ทีแ่ละมผีลติภาพ และ
การมงีานทีส่มควรส าหรบัหญงิและชายทุกคน
รวมถงึ เยาวชนและผูม้ภีาวะ ทุพพลภาพและ
ใหม้กีารจ่ายทีเ่ท่าเทยีมส าหรบังานทีม่คีุณค่า
เท่าเทยีมกนั

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เชื่อมโยงระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและ
คุณสมบตัผิูห้างานรายบุคคล เขา้กบั
ระบบวเิคราะหค์ุณสมบตัแิละทกัษะ
ของผูห้างาน เพื่อระบุต าแหน่งงานวา่ง
ทีต่รงกบัคุณสมบตัขิองผูห้างาน

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน
▪การขาดการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้
อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

SDGs’ Goal 8

Workforce and 
Employment

การปฏิรปูการบริหารจดัการ
การเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติ

การจดัตัง้ธนาคารแรงงาน
และการจดัท าฐานข้อมูล

▪ การปฏริูปและการพฒันา ดา้นการเตรยีมคนก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

▪ การปฏริูปและการพฒันา การเรียนการสอนในสาขา
ช่าง หรอือาชวีศกึษาและฝีมอืแรงงาน

▪ การปฏิรูปและการพฒันา ประชากรวยัท างาน ก าลัง
แรงงาน ใหม้ศีกัยภาพสามารถใช ้ประโยชน์แรงงานได้
เตม็ที ่ภายใตโ้อกาสและเสรภีาพในการเลอืกอาชพี

▪ การปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
เชงิรุกอย่างเป็นระบบและยัง่ยนื

▪ การปฏิรูปเพื่อส่งเสริมอาชีพของคนไทยเพื่อ
ความมัน่คงดา้นแรงงานและเพือ่ยกระดบัให้เป็น
ผูป้ระกอบการ

▪ การจดัตัง้ธนาคารแรงงานเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชวีติผูใ้ชแ้รงงาน

▪ การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้อย่าง
บูรณาการเพื่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และ 
การขบัเคลือ่นแนวนโยบายดา้นแรงงาน

การคุ้มครองทางสงัคม

ระบบอบรมและรบัรองทกัษะ

ตลาดแรงงานท่ีเปิดกว้าง

การสร้างงานและ
ความเป็นผูป้ระกอบการ

การเปล่ียนแปลงของงานและทกัษะ

โมเดลการท างานรปูแบบใหม่ 
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การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สงัคมผูส้งูอายมุากขึน้ 

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศก าลงัพฒันาไม่กี่ประเทศทีเ่ป็น ‘สงัคมสูงอายุ’ (Aging Society) นัยส าคญัประการหนึ่งของปรากฏการณ์ดงักล่าวคอืการที่ขนาดของก าลงั
แรงงาน (Workforce Population) ในระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง จากการคาดการณ์โดยสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ประชากรวยั
ท างานมแีนวโน้มลดลงจาก 43.26 ลา้นคนในปี 2563 เป็น 36.5 ลา้นคนในปี 2583 การกา้วสู่สงัคมสงูวยัแบบสมบูรณ์ (Aged Society) 

ผลิตภาพแรงงานท่ีมีอตัราการเติบโตต า่

ตลอดระยะเวลาเกอืบ 20 ปี ทีผ่่านมาพบว่า แนวโน้มผลิตภาพแรงงานของไทยไม่เติบโตมากนัก ภาคอุตสาหกรรมแมจ้ะมมีลูค่าสูงกว่าภาค
อื่น ๆ แต่ก็ยงัม ีอตัราการเตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดยีวกนัหากเทยีบกบัประเทศชัน้น าในอาเซยีนอย่างสงิคโปร ์และ มาเลเซยี พบว่า
ผลติภาพแรงงานของไทยยงัคงตามหลงัสองประเทศนี้ค่อนขา้งมาก

ตลาดแรงงานยงัคงไม่มีความสอดคล้อง (Labour Market Mismatch)

กล่าวคอื ยงัคงมีความขาดแคลนแรงงานในระดบัล่าง (ระดบัมธัยมศึกษาหรือต า่กว่า) เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกนัยงัคงไม่สามารถสร้างงานให้แรงงาน
ระดบัอดุมศึกษาได้ สาเหตุหลกั คอื ความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน (Vertical Mismatch) ที่ภาคการศกึษาไม่สามารถผลติก าลงัคนที่ตรงต่อความ
ตอ้งการได ้ขณะเดยีวกนัคุณภาพ การศกึษาก่อใหเ้กดิปัญหาความไมส่อดคลอ้ง (Horizontal Mismatch)

ทีม่า: ยุทธศาสตรก์ารแกไ้ขและป้องกนัการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และรวบรวมจากหลายเวบ็ไซต์ 62
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แนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของแรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานทีม่คีวามหลากหลายและเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จากการส ารวจแรงงงานนอกระบบโดยส านักงานสถติแิห่ งชาต ิในปี 
2561 พบว่า ในจ านวนผู้มงีานท าทัง้สิ้น 38.3 ล้านคน เป็นผู้มงีานท าที่ไม่ได้รบัความคุ้มครองหรือไม่มีหลกัประกนัทางสงัคมจากการท างานหรอืที่ต่อไปนี้เรยีกว่า 
“แรงงานนอกระบบ” จ านวน 21.2 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 55.3 

การพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ

ในประเทศทีก่ าลงัพฒันาในระดบัสูง พบว่าแรงงานรุ่นใหม่มกัจะไม่ นิยมท างานประเภท 3 D หรอืงานสกปรก (Dirty Job) งานยาก (Difficult Job) และงาน
อนัตราย (Dangerous Job) ส่งผลใหน้ายจา้งต้องหนัไปพึง่พาแรงงานต่างชาตกิึ่งทกัษะจากประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่ม CLMV การจ้างแรงงานราคาถกูเหล่าน้ี
ส่งผลให้นายจ้างละเลยแนวปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงปัญหาสงัคมด้านต่าง ๆ นอกจากนัน้ ประเทศไทยยงัเคยประสบภาวะขาดแคลนแรงงาน
เนื่องมาจากการทีแ่รงงานต่างชาตกิลบัถิน่ ดงัปรากฏใหเ้หน็เช่นเดยีวกนัในช่วงสถานการณ์โควดิ 19

การขาดแคลนแรงงานทกัษะฝีมือเฉพาะ

ปัจจุบนัภาคธุรกจิเอกชนมคีวามต้องการช่างเทคนิคท่ีมีฝีมือและประสบการณ์ในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านเป็นจ านวนมากขึน้ แต่หาคนที่มคีุณภาพ
ตามทีต่้องการไม่ได ้ในขณะเดยีวกนัก็ยงัคงมปัีญหาว่างงานของผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาที่ไม่มปีระสบการณ์และการขาดแคลนดา้นปรมิาณส าหรบั
ก าลงัคนในระดบัสูง โดยเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (วศิวกรรมเครื่องกลโลหะการ ไฟฟ้า เคม ีเครื่องมอืวดัและควบคุมโยธาคอมพวิเตอร์ ) ด้าน
การตลาดและการจดัการ ธุรกจิท่องเทีย่ว สิง่แวดลอ้มการแพทย ์และเกษตรสมยัใหม่

ทีม่า: ยุทธศาสตรก์ารแกไ้ขและป้องกนัการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และรวบรวมจากหลายเวบ็ไซต์ 63



สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านแรงงาน

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านแรงงาน

• ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน
• กรมการจดัหางาน
• กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
• กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน
• ส านกังานประกนัสงัคม
• สภาคุณวุฒวิชิาชพี
• กรมบญัชกีลาง
• ส านกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน
• สถาบนัส่งเสรมิความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน

• ส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

• บรษิทั ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั กบัหน่วยงานภาครฐั อาทิ
กระทรวงแรงงาน หน่วยงาน
การศกึษา ภาคเอกชน และภาค
ประชาสงัคม

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การวางกลยุทธแ์รงงาน
1

การค้นหาและสมคัรงาน
2 การลดความเหลื่อมล า้ 

การคุ้มครองสิทธ์ิ และการเข้าถึง
บริการและสวสัดิการของแรงงาน

3

การพฒันาศกัยภาพแรงงาน
4

ไทยมีงานท า
เวบ็ไซตศ์ูนยก์ลางรบัสมคัรงาน ทัง้ภาครฐั 
เอกชนรวมถงึหลกัสตูรการฝึกอบรม ระบบให้บริการผูป้ระกนัตนผา่น

อินเทอรเ์น็ต
สมาชกิผูป้ระกนัตนสามารถเขา้สูร่ะบบเพือ่
ต ร ว จ สอบข้ อ มู ล ก า ร ส่ ง เ งิน สมทบ 
ตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ
เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล รวมถึงแจ้ง
ประสบอันตรายเนื่ องจากการท างาน 
(e-compensate)

บตัรประกนัสงัคมอิเลก็ทรอนิกส ์
SSO  Connect

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการ
เยียวยานายจ้างและผูป้ระกนัตน 

(COVID-19)
e-Service สวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

ศนูยข้์อมลูแรงงานแห่งชาติ 
(NLIC)
แหล่ งข้อมูลกลางด้านแรงงานของ
ประ เทศ ซึ่ งมีกา รรวบรวมทิศทาง
ตลาดแรงงาน การวิเคราะห์ความ
ต้องการจา้งงาน อตัราการว่างงาน และ
สดัส่วนก าลงัแรงงานของไทย 

M-Powered 
พอรท์ลัเพื่อการหางาน และพฒันาทกัษะ
ของแรงงานทีเ่ป็นเยาวชน

M-Powered 
พอรท์ลัเพื่อการหางาน และพฒันาทกัษะ
ของแรงงานทีเ่ป็นเยาวชน

Industry Data Space (iDS)
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ภ า ค เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
อตุสาหกรรม รวมถงึสถานการณ์แรงงาน
เพื่อการวเิคราะหแ์ละคาดการณ์ทศิทาง
ธรุกจิ

DSD Smart Skill and Services
ระบบรบัรองความรูค้วามสามารถ ใหแ้ก่ผู้
ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะ  ตามพรบ.ส่งเสรมิการพฒันา
ฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2557

e-Service พฒันาฝีมือแรงงาน

DSD m-Learning
แอปพลเิคชนัส าหรบัผูร้บัการฝึก
ยกระดบั

E-Labour บริการประชาชน + แอปพลิเคชัน่ Smart Labour 3
แพลตฟอรม์รวบรวมบรกิารดา้นแรงงานอย่างครบวงจร

FTI JOB
คน้หางานสายงานแรงงาน สภา
อุตสาหกรรม

PROPIN ปักหมดุมืออาชีพ
ฐานขอ้มลูคนในอาชพีทีผ่่านการ
ประเมนิ และไดใ้บรบัรองมาตรฐาน
อาชพี TPQI E-Training

ระบบการเรยีนรูส้มรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี

E-Workforce Ecosystem
ระบบฐานขอ้มลูและเชื่อมโยงเครอืขา่ย
ขอ้มลูก าลงัคนของประเทศ

JOB.OCSC
เวบ็ไซต์ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารงาน
ราชการ 

ระบบภาวะการมีงานท าของ
บนัฑิต
ระบบฐานขอ้มลูสถติกิารมงีานท าของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา

T-OSH Guide
แอปพลเิคชัน่รวบรวมขอ้มลู เครื่องมอื/
แบบประเมนิความปลอดภยัในการ
ท างาน

ระบบยื่นขอรบับ าเหน็จบ านาญ 
(e-pension)

ระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาล 
(e-csmbs)

ระบบขึน้ทะเบียนและรายงานตัว
ผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่าน
อินเตอรเ์น็ต

แพลตฟอรม์บริการ เพ่ือบริหาร
จดัการแรงงานข้ามชาติ (โครงการ
ตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัปี 2563 
– 2565) 
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หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านแรงงาน (Stakeholders) 
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กรมการจดัหางาน

บริการด้านแรงงาน ในปัจจบุนั

กรมการปกครอง

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน

ส านักงานคณะกรรมการ
อดุมศึกษา

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส านักงานประกนัสงัคม

ประชาชน

ผูบ้ริหารภาครฐันักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)

สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

กระทรวงอตุสาหกรรม

สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องคก์ารมหาชน)

TPQI E-Training
ระบบให้บริการผูป้ระกนัตนผา่นอินเทอรเ์น็ต

e-Service สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

JOB.OCSC
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ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครฐัจะได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านแรงงาน
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Vision 2570
“แรงงานได้รบัการพฒันาทกัษะก าลงัคนท่ีตอบโจทยต์ลาด ยกระดบัการคุ้มครองสวสัดิภาพ ปรบัสมดลุตลาดแรงงานไทยสู่ความยัง่ยืนด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทลั ผา่นระบบบริการรฐัด้านแรงงานครบวงจร และระบบวิเคราะหข้์อมูลอจัฉริยะ”

ข้อมลู
ตลาดแรงงาน

การค้นหาและ
สมคัรงาน

การเข้าถึงสิทธิ
สวสัดิการ

การพฒันา
ศกัยภาพแรงงาน

• Labour Big Data Analytics – ระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นแรงงานของประเทศ เพือ่คาดการณ์แนวโน้มอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดแรงงานในระยะกลาง (5 ปี) และระบุแนวโน้ม
ความตอ้งการดา้นทกัษะและสายอาชพีต่างๆ

• Labour Market Information Portal – แพลตฟอรม์ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแนวโน้มตลาดแรงงาน เพือ่ใหป้ระชาชนมขีอ้มลูประกอบการวางแผนตดัสนิใจดา้นการศกึษา การวางเสน้ทางอาชีพ (Career 
path) รวมถงึการวางแผนเพิม่พนูพฒันาทกัษะใหม่ๆ  ทีจ่ าเป็นและตอบโจทยแ์นวโน้มความตอ้งการของตลาดแรงงาน

• ระบบให้ค าปรึกษาด้านการพฒันาทกัษะ  –ระบบวเิคราะหค์ุณสมบตัผิูห้างานรายบุคคล และระบทุกัษะทีผู่ห้างานควรพฒันา และแนะน าหลกัสตูรการอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะใหก้บัผูห้างาน
• แพลตฟอรม์ฝึกอบรมและรบัรองทกัษะออนไลน์ – ระบบบรกิารขอ้มลูหลกัสตูรและการอบรมการพฒันาฝีมอืแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ และออกประกาศนียบตัรแกผู่ส้ าเรจ็การอบรม และอพัเดท

คุณสมบตัแิละทกัษะของแต่ละบคุคลโดยอตัโนมตั ิ

• ระบบ e-Service สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน – แพลตฟอรม์บรูณาการดา้นสทิธสิวสัดกิารแรงงาน ทีค่รอบคลมุตัง้แต่การใหข้อ้มลูดา้นสทิธ ิสวสัดกิารแรงงาน การตรวจสอบและใชส้ทิธิต่์าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ระบบกลางรบัขอ้รอ้งเรยีนรอ้งทุกขส์ าหรบัแรงงาน

Thailand 
e-Labour
Platform

• แพลตฟอรม์ข้อมูลตลาดแรงงาน
• แพลตฟอรม์ค้นหาและสมคัรงาน
• แพลตฟอรม์สิทธิ สวสัดิการแรงงาน
• ระบบพฒันาและรบัรองทกัษะรายบุคคลประชาชน ภาครฐั

ประเภทบริการ

• Job Portal –แพลตฟอรม์บรูณาการขอ้มลูจดัหางานของประเทศ ซึง่รวบรวมต าแหน่งงานว่างจากทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่ใหผู้ส้มคัรงานสามารถคน้หาต าแหน่งงานวา่งทีม่อียู่ทัง้หมดไดผ้่าน
ช่องทางเดยีว พรอ้มทัง้จดัเกบ็ขอ้มลูและคณุสมบตัผิูห้างานรายบุคคล เช่น ขอ้มลูพืน้ฐาน ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน และทกัษะ เพือ่ท าการวเิคราะหแ์ละระบุต าแหน่งงานว่างทีต่รงกบัคุณสมบตัขิอง
ผูห้างาน และเชือ่มโยงผูส้มคัรงานเขา้หานายจา้ง/ผูม้คีวามประสงคจ์า้งงาน โดยเปิดใหน้ายจา้งสามารถเขา้มาคน้หาผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัติามตอ้งการ

กลุ่มเป้าหมายด้านแรงงาน

• ระบบบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานของประเทศ
• แพลตฟอรม์วิเคราะหแ์นวโน้มตลาดแรงงาน

ของประเทศ เพื่อการวางแผนและตดัสนิใจดา้น
นโยบาย

นักเรียน/นักศึกษา หรอื
ผูท้ีต่อ้งการวางแผนดา้นอาชพี

ผูท่ี้ต้องการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

แรงงานใน
ตลาดแรงงานปัจจบุนั

นายจ้าง หรอื
ผูม้คีวามประสงคจ์า้งงานแรงงานปลดเกษียณผูท่ี้ตกงาน 

หรือว่างงาน
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การท่องเท่ียว



เป้าหมายและความท้าทายด้านการท่องเท่ียว และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การท่องเท่ียววิถีใหม่ การท่องเท่ียวเมืองรอง

การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและการป้องกนัโรค 
(Medical tourism and Wellness)

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

8.9 ออกแบบและใชน้โยบายทีส่ง่เสรมิการท่องเทีย่ว
ทีย่ ัง่ยนืทีจ่ะสรา้งงาน และสง่เสรมิวฒันธรรมและ
ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ ภายในปี 2573

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลู
ดา้นการท่องเทีย่วไทย ทัง้เมอืงหลกั
และเมอืงรอง เพื่อสง่เสรมิการจา้งงาน
และการพฒันาทกัษะดจิทิลั

▪การบรูณาการขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว
▪การก ากบัดแูลการท่องเทีย่ว
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน

SDGs’ Goal 8

Smart Tourism

การสง่เสรมิและพฒันาการ
ท่องเทีย่วคุณภาพสงู

แผนการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ

• ขบัเคลื่อน Happy Model 
(กนิด ีอยู่ด ีออกกาลงักายด ีแบ่งปันสิง่ด ีๆ)

• พฒันาการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ
• สง่เสรมิดา้นทีพ่กั
• เพิม่ขดีความสามารถดา้นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
• สนบัสนุนการท่องเทีย่วเรอืส าราญทางน ้า

การพฒันาศกัยภาพคนเพื่อเป็น
พลงัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ

• Re-Skill กลุ่มคนในภาคอุตสาหกรรมและ
บรกิาร เช่น อบรมมคัคุเทศกใ์หม้คีวามรูด้า้น 
Wellness ทีถู่กตอ้งและครอบคลุม
หลากหลายมติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว
เชงิคุณภาพ รวมถงึพฒันาทกัษะดา้นภาษา
เพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วจากภูมภิาค



Painpoint รฐับาลดิจิทลัด้านการท่องเท่ียว
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รายงานว่า ขอ้มลูส่วนตวัของชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ไทยหลุดสู่เวบ็ไซต์ที่
ง่ายต่อการเข้าถึง โดยข้อมูลที่ร ัว่ไหลมขีนาดถึง 200 กกิะไบต์ หรอืขอ้มูล
ของผู้เดนิทางต่างประเทศกว่า 106 ล้านคน (ขอ้มูลของชาวต่างชาติที่เดนิ
ทางเข้าประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบนั) ประกอบไปด้วย 
ข้อมูลส่วนตวั เช่น วนัที่เดนิทางมาถึงไทย เพศ ชื่อจรงินามสกุลจรงิ เลข
หนังสอืเดนิทาง ประเภทของวซี่า ด้วยเหตุทีก่ล่าวนี้ท าใหน้ักท่องเที่ยวขาด
ความเชื่อมัน่ในการรกัษาข้อมูลของไทยซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใ จเลือก
เดนิทางมายงัไทย

การรกัษาข้อมลูส่วนตวัของนักท่องเท่ียว

ไมม่กีารเชื่อมโยงและแบ่งปันทรพัยากรระหว่างหน่วยงานในก ากบัและหน่วยงานรฐัที่เกี่ยวขอ้ง ขาด
มาตรฐานในการเชื่อมต่อข้อมูลและเชื่อมโยงเครอืข่ายให้สามารถใช้งานร่วมกนัได้ (Sharability) 
เช่น การเชื่อมโยงขอ้มลูการไดร้บัวคัซนีโควดิ-19 กบัผูใ้หบ้รกิาร ณ แหล่งท่องเทีย่ว

การแบง่ปันข้อมลู

บางพื้นที่ขาดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือ
บรอดแบนด์ความเร็วสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้
บรกิารดิจทิลัเพื่อการท่องเที่ยว เช่น GPS, การใช ้
mobile banking

สญัญาณอินเทอรเ์น็ตและโทรศพัทข์าดความพร้อมใช้งานในพืน้ท่ีชนบท

ขาดระบบรวมรวมขอ้มูลผูใ้ห้บรกิาร หรอืผู้ประกอบการท้องถิน่ในแหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ ซึง่รวมถงึช่องทางการ
ติดต่อ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลโรงแรม /ที่พัก บริการให้เช่าพาหนะเดินทาง 
รา้นอาหาร วธิกีารเดนิทาง เป็นต้น  รวมถงึขาดช่องทางในการสื่อสารระหว่างเจา้หน้าทีใ่นทอ้งที่ /เจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภยักบันกัท่องเทีย่วโดยตรง เพื่อใชใ้นการแจง้เตอืนภยั และการใหค้วามช่วยเหลอื

ไม่มีการรวบรวมข้อมลูส าหรบัอ านวยความสะดวกนักท่องเท่ียว

Comparitech บรษิทัวจิยัดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร์

การประชาสมัพนัธ์/ส่งเสรมิการท่องเที่ยวในเมอืงรองและการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลยงัไม่ดีเท่าที่ควร 
นกัท่องเทีย่วกระจกุตวัในพืน้ทีท่่องเทีย่วเมอืงหลกัจ านวนมาก

การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเมืองรอง

ความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการด้านการท่องเท่ียว
และทกัษะดิจิทลัของผูป้ระกอบการ
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บริการด้านการท่องเท่ียว
ในปัจจบุนั

ส านักงานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา

กรมการกงสลุ

การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย

ข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเท่ียวกรมการท่องเท่ียว

Longstay

ระบบฐานข้อมูลน ้าพรุอ้น

ระบบภมิูสารสนเทศด้านการกีฬา
และนันทนาการ

กรมการท่องเท่ียว

ศนูยป์ฏิบติัการกรมการท่องเท่ียว

Call Center กรมการท่องเท่ียว
0-2401-1111

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

ประชาชน

ผูบ้ริหารภาครฐั

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจชาวต่างชาติ/นักท่องเท่ียว

กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา

องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย

กรมอทุยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุ์พืช

กรมส่งเสริมการเกษตร
Tourism Intelligence Center 

cbtthailand.dasta.or.th

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.)

Ease of Traveling

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว

สมาคมไทยธรุกิจการท่องเท่ียว

สมาคมธรุกิจท่องเท่ียว
ภายในประเทศ

สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภมิูภาค
เอเชียและแปซิฟิก

ขอรบัใบอนุญาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวออนไลน์



ตวักลางในการเช่ือมโยงข้อมลูด้านเศรษฐกิจ สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวของไทย 
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“ทกัทาย”แพลตฟอรม์การทอ่งเทีย่วแบบครบวงจรเพือ่สนบัสนุนการ
ทอ่งเทีย่วระบบ Digital Tourism เตม็รปูแบบเป็นตวักลางในการเชือ่มโยง
ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ สนิคา้และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วของไทย 

• ใหบ้รกิาร 3 ภาษา ไดแ้ก่ ไทย องักฤษ และจนี
• น าเสนอขอ้มลูดา้นการทอ่งเทีย่วและแหลง่ทอ่งเทีย่วทัว่ประเทศ
• มอบโปรโมชัน่และสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่วในแต่ละช่วงเวลา
• สามารถจองทีพ่กั บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และผลติภณัฑข์องไทย 

ผา่นการช าระคา่สนิคา้บรกิารออนไลน์ไดแ้บบเบด็เสรจ็
• เพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่ว ชว่ยสรา้งขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัและเขา้ถงึกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทัว่โลก

ลกัษณะเด่น



ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครฐัจะได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการท่องเท่ียว
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Vision 2570
“นักท่องเท่ียวมีแพลตฟอรม์ข้อมลูการท่องเท่ียวกลางท่ีเช่ือถือได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกการท่องเท่ียวไทยอย่างครบวงจร”

บริการข้อมูลการ
ท่องเท่ียว

อ านวยความสะดวก
การท่องเท่ียว

การร้องเรียนและ
การเตือนภยั

• ระบบตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวและใบอนุญาตประกอบอาชีพมคัคเุทศก์– แพลตฟอรม์ส าหรบัตรวจสอบหลกัฐานการจดทะเบยีนพาณชิยแ์ละใบประกอบธุรกจิน าเทีย่วอย่างถกูตอ้ง 
รวมถงึใบอนุญาตประกอบอาชพีมคัคเุทศก์ เพือ่ความน่าเชือ่ถอื ไวว้างใจ และความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว

• ระบบตรวจสอบรายช่ือสถานประกอบการท่ีได้รบัมาตรฐานความปลอดภยัและ ป้องกนั/ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 – เช่น SHA และ SHA+
• ระบบบริการข้อมลูท่องเท่ียว - บรกิารขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วชมุชนตามฤด ูของฝาก / ของทีร่ะลกึ ขอ้ปฏบิตัขิองนกัท่องเทีย่ว กจิกรรม และแหล่งทอ่งเทีย่วเชือ่มโยง/ใกลเ้คยีง 
• Tourism Intelligence Center - แพลตฟอรม์รายงานสถานการณ์ท่องเทีย่วภายในประเทศ และสถติทิีเ่กีย่วขอ้งดา้นการท่องเทีย่ว เพือ่ประกอบการตดัสนิใจลงทุน และการคาดการณ์นกัท่องเทีย่วในอนาคต

• ระบบค านวณราคาค่าบริการสถานทีท่องเท่ียวรวมถึงการร้องเรียน - แพลนฟอรม์ค านวณราคากลางการบรกิาร ณ แหล่งท่องเทีย่ว เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ และมรีะบบรอ้งเรยีนราคาทีไ่มเ่ป็นธรรม ซึง่
สามารถตดิตามสถานะการรอ้งเรยีนได้

• ระบบเตือนภยัแหล่งท่องเท่ียว – แพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลูขา่วสารและการเตอืนภยัส าหรบันกัท่องเทีย่ว และระบบแจง้เหตุฉุกเฉนิแก่ต ารวจท่องเทีย่ว/เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ๆ

• Smart Tourism – ระบบอ านวยความสะดวกการทอ่งเทีย่วตัง้แต่การวางแผนการท่องเทีย่ว จนถงึการจดัการดา้นการเงนิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว และการเชือ่มโยงข้อมลูสภาพภมูอิากาศ ณ 
สถานทีท่่องเทีย่ว

Thailand 
Tourism 
Platform

• แพลตฟอรม์บริการข้อมลูการท่องเท่ียว
• แพลตฟอรม์อ านวยความสะดวกการท่องเท่ียว
• แพลตฟอรม์การรอ้งเรียนและการเตือนภยั

ประชาชน ภาครฐั

ประเภทบริการ

กลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเท่ียว

• ระบบบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเท่ียวของ
ประเทศ

ประชาชนทัว่ไป นักท่องเท่ียวชาวไทย
และต่างชาติ มคัคเุทศก์ เจ้าหน้าท่ีรกัษาความ

ปลอดภยั
ผูป้ระกอบการ/นักลงทุน 



Open Government & Trust
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เป้าหมายยทุธศาสตรท่ี์ 3: ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั

การมีส่วนรว่ม โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ของ

ประชาชน 

ด้านยุติธรรม

3

• ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนใน
การด าเนินงานภาครฐั ใหเ้กดิความ
โปรง่ใสและตรวจสอบไดด้ว้ยระบบ
กลางทีใ่หป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูและมี
ส่วนรว่มแสดงความคดิเหน็

• ยกระดบัการเขา้ถงึกระบวนการ
ยตุธิรรมดว้ยการบรูณาการขอ้มลูและ
ช่องทางการสื่อสาร เพื่ออ านวยความ
ยตุธิรรมทีม่คีวามโปรง่ใส สะดวก 
รวดเรว็ และเท่าเทยีม

1 โครงการพฒันาระบบกลางดา้นกฎหมาย (Law Portal) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และ 
สพร.

2 โครงการระบบจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข์ สปน., มท., และ สพร.
3 โครงการพฒันาศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐัส่งเสรมิการเปิดเผย
และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู (Open Data)

สพร.

4 โครงการเชื่อมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบ GFMIS ระบบ 
e-GP และ ระบบ eMENSCR

ส านกังบประมาณ, บก., สศช., และสพร.

5 โครงการภาษไีปไหน (งบประมาณทอ้งถิน่) สพร, องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศ
ไทย), และ สศช.

6 โครงการปักหมดุพืน้ทีเ่สีย่งต่อการทุจรติ (Anti Corruption 
Risk Mapping)

ป.ป.ช. และ อปท.

7 โครงการพฒันาระบบการจดัการงบประมาณอเิลก็ทรอนิกส ์
(New e-Budgeting)

ส านกังบประมาณ

8 โครงการ e-Justice  Case management system หน่วยงานในสงักดั ยธ, ศาลยตุธิรรม,
ส านกังานอยัการสงูสุด, และ ส านกังาน
ต ารวจ

9 โครงการ Big data and AI Analytics for crime prevention สป. ยธ., ส านกังานต ารวจ, และ กรม
ราชทณัฑ์

9 โครงการ

หมายเหตุ – ณ 17 กุมภาพนัธุ ์2565
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ประชาชน

เพ่ือบรรลเุป้าหมายปี
2570 ภาครฐัต้องสร้าง

Open Government

Trust

Open by Default

Transparency

Empower the People• Open Data Platform ส าหรบัประชาชนในการมสีว่นร่วมสรา้งประโยชน์ (Co-Creation)
• Open Government Data and Process เพื่อความโปร่งใสและเชือ่มัน่
• ช่องทางรบัฟัง และตดิตามความเหน็ อาท ิเรื่องรอ้งเรยีน กฎหมาย กฎระเบยีบ

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีให้สงัคมริเร่ิม และเป็นรฐัท่ีเก้ือหนุนด้วยการเปิดเผย Data, Process, Service”

Thailand e-Participation 
Platform (TePP)

▪ ระบบกลางกฎหมาย (Law Portal)
▪ ระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีนเรื่องราว
▪ เชื่อมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบเบกิจา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ ระบบ e-Procurement
▪ ศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั – ขอ้มลูการด าเนินงานของ
รฐั และขอ้มลูสถติติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ โครงการภาษไีปไหน + แพลตฟอรม์งบประมาณทอ้งถิน่
▪ ปักหมดุพืน้ทีเ่สีย่งทุจรติ
▪ โครงการ e-Justice  Case management system
▪ โครงการ Big data and AI Analytics for crime 

prevention

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วม เส้นทางการติดตามผลการมีส่วนร่วม และการน าไปใช้ประโยชน์

หาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเปิด และ
ติดตามกระบวนการท างานเปิด

(Open Process)

แสดงความเหน็ หรอื 
Reach out to data owner

(Participate)

Encourage & 
Embed

(Collaboration)

มีการช้ีแจง หรอืตอบสนอง
ต่อการมีส่วนรว่ม

(Build Transparency)

กระตุ้นให้ภาคประชาชน เอกชนน าข้อมูลไปสรา้ง
ประโยชน์ และน าไปสู่การพฒันาบริการ หรอืแก้ปัญหา
จริง เพื่อเกิด co-creation ในการสรา้ง open service 
ในระยะยาว
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

การมสีว่นร่วม โปร่งใสและ
ตรวจสอบไดข้องประชาชน 

▪ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
▪ สพร.

▪ สปน.
▪ มท.
▪ สพร.
▪ สพร.

▪ ส านกังบประมาณ
▪ กรมบญัชกีลางบก.
▪ สศช.
▪ สพร.
▪ สพร
▪ องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)
▪ สศช.
▪ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)
▪ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่
▪ ส านกังบประมาณ

ดา้นยตุธิรรม ▪ หน่วยงานในสงักดั ยธ
▪ ศาลยุตธิรรม
▪ ส านกังานอยัการสงูสดุ
▪ ส านกังานต ารวจ
▪ สป. ยธ.
▪ ส านกังานต ารวจ
▪ กรมราชทณัฑ์

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)

โครงการระบบจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริม
การเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Open Data)

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

โครงการปักหมุดพืน้ท่ีเส่ียง
ต่อการทุจริต

โครงการภาษีไปไหน (งบประมาณท้องถ่ิน)

โครงการพฒันาระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส ์(New e-Budgeting)

โครงการ e-Justice  Case management system

โครงการ Big data and AI Analytics for crime prevention



ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน และเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครฐั
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การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

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

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

เทคโนโลยีเร่งการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

การตรวจสอบและ
แก้ไขข่าวเทจ็

ช่องทางส่ือสารในการ
ให้ข้อมลูท่ีโปร่งใส

ประชาชนควบคมุ
ข้อมลูส่วนบคุคล

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

o 11.3 ยกระดบัการพฒันาเมอืงและขดีความสามารถใน
การมสีว่นร่วมใหค้รอบคลุมและยัง่ยนืเพือ่การวางแผน
และการบรหิารจดัการการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยอ์ย่างมี
สว่นร่วม บรูณาการและยัง่ยนืในทุกประเทศ ภายในปี 
2573

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

•การเปิดช่องทางใหห้น่วยงานของรฐัเปิดรบั
ฟังความคดิเหน็ ประชาชนไดม้สี่วนรว่มใน
การแสดงความคดิเหน็ และมศีูนยก์ลางทาง
ขอ้มลู

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน
▪การตอบสนองความตอ้งการของภาคประชาชน

SDGs’ Goal 11

การเปล่ียนแปลงของรฐับาล

การให้บริการดิจิทลั
ของรฐัท่ีปลอดภยั



สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐั ด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน (e-Participation)

• บรกิารร่วมของหน่วยงานอื่นกบั
ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
(องคก์ารมหาชน)

• สถาบนัอนุญาโตตุลาการ
• ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

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

กฤษฎกีา
• ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องคก์ารมหาชน)
• ส านกังานป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ
• หน่วยงานอื่น

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การรอ้งเรียนและรอ้งทุกข์
การติดตาม สอบถาม ปรกึษาปัญหา
และรบัฟังความคิดเหน็ด้านกฎหมาย

ระบบค้นหา ตรวจสอบ และบริการข้อมูล
1 2 3

ระบบย่ืนค าเสนอข้อพิพาท

ระบบร้องทุกขผ์ูบ้ริโภค

ระบบจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ (Application)

ระบบรบัเร่ืองร้องเรียนทางอินเทอรเ์น็ต

ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผา่น
อินเตอรเ์น็ต

ติดตามสถานะคดี

ระบบตรวจสอบเจ้าของส านวนคดีล้มละลาย

ระบบสารสนเทศฐานข้อมลูสมัพนัธ์เพ่ือ
ตรวจสอบการกระท าผิด มลูฐาน และความผิด

ฐานฟอกเงิน

ระบบสารสนเทศฐานข้อมลูกลางเพื่อการ
รายงานและแลกเปล่ียนข้อมลู (AMCES)

ระบบค้นหาข้อมลูมติคณะรฐัมนตรี

ระบบกลางทางกฎหมาย

ระบบติดตามคดี Ago-Tracking

กระดานถามตอบปัญหาทางกฎหมาย
คลินิกยติุธรรม

ภาษีไปไหน? 
ระบบรายงานข้อมลูการใช้จ่ายภาครฐั

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

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

• รบัเร่ืองร้องเรียนผู้บริโภคออนไลน์ (ส านักงาน
พฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส:์ สพธอ.) 

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

• ข้อมูลการร้องทุกข/์ร้องเรียนของศนูยด์ ารง
ธรรม 1567 (กระทรวงมหาดไทย)

• ช่องทางการรบัเร่ืองร้องเรียน (กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง)

• ระบบร้องเรียน (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา)

• ช่องทางรบัเร่ืองร้องเรียน (กรมการท่องเท่ียว)
• ช่องทางรบัเร่ืองร้องเรียน สบส. (กรมสนับสนุน

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

Government News:Gnews
ส่ือออนไลน์ภาครฐั  

ระบบข้อมลูเก่ียวกบัจดุให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครฐั (Application)

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

อนาคตไทย อนาคตเรา
(ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต)ิ



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน (Stakeholders) 
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ส านักงบประมาณ

ประชาชน

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีภาครฐัผูบ้ริหารภาครฐั

ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี

ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

บริการด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ของประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

กรมบญัชีกลาง

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
ภาครฐั

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

คณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ

กรมศลุกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ส านักงานอยัการ
สงูสดุ

กรมบงัคบัคดี กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

สถาบนัอนุญา
โตตลุาการ

ส านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี

ส านักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน

ส านักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ส านักงานสภพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ

ส านักงานปลดักระทรวงการคลงั

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ส านักงานผการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ส านักงานป้องกนั
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

กรมประชาสมัพนัธ์ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ืน

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั

และภาคเอกชน

องคก์ารต่อต้าน
คอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)



ส่ิงท่ีประชาชนและหน่วยงานภาครฐัจะได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน
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การร้องเรียนและ
ร้องทุกข์

ด้านกฎหมาย

ด้านงบประมาณ

ด้านการจดัซ้ือจดั
จ้าง

• ระบบร้องเรียนและร้องทุกขก์ลาง–ระบบออนไลน์ในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีร่ะดบัทุกหน่วยงานของรฐับาล มกีารจดัหมวดหมูอ่ตัโนมตัทิ าใหข้อ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัถูกส่งไปที่
หน่วยงานทีเ่หมาะสมทีส่ามารถจดัการขอ้รอ้งเรยีนไดม้ปีระสทิธภิาพทีสุ่ด สามารถแจง้สถานะของแกไ้ขปัญหาแก่ผูร้อ้งเรยีนอยา่งต่อเนื่อง และเมือ่ใกลค้รบก าหนดระบบ
สามารถแจง้เตอืนไปยงัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ และแสดงสถานะเรือ่งรอ้งเรยีนของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ระบบใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็และแนะน าเกีย่วกบัเรือ่ง
การบรหิารจดัการ ตรวจสอบ และออกเสยีงโหวตในบางประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจเชงินโยบาย เพือ่ก่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการทีส่รา้งสรรค์

• ระบบ e-Procurement – ระบบรวมจดัซื้อจดัจา้งแบบ Single Window ส าหรบัรฐับาลกลาง รฐับาลทอ้งถิน่และองคก์รภาครฐัอื่นๆ โดยครอบคลุมกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งทุก
ขัน้ตอน เชือ่มโยงกบั GFMIS, e-Budgeting และ eMENSCR โดยระบบเปิดเผยขอ้มลูแบบ real time และระบบเปิดโอกาสใหใ้หป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ ตรวจสอบ และ
ออกเสยีงโหวตในบางประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการจดัซื้อจดัจา้งได ้

• ระบบe-Budgeting – ระบบการบรหิารจดัการงบประมาณแบบ Single Window ส าหรบัรฐับาลกลาง รฐับาลทอ้งถิน่และองคก์รภาครฐัอื่นๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ
งบประมาณทุกขัน้ตอน เชือ่มโยงกบั GFMIS, e-Procurement และ eMENSCR โดยระบบเปิดเผยขอ้มลูแบบ real time และระบบเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็
ตรวจสอบ และออกเสยีงโหวตในบางประเดน็ทีเ่กีย่วกบักระบวนการงบประมาณได้

Vision 2570
“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานภาครฐั ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วยระบบกลางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูและมีสวนร่วมแสดงความคิดเหน็”

Thailand e-
Participation 

Platform (TePP)

• ระบบรอ้งเรียนและรอ้งทุกขก์ลาง
• Law Portal
• ระบบ e-Budgeting
• ระบบ e-Procurement

ประชาชน ภาครฐั

• ศนูยก์ลางข้อมลูเปิดภาครฐั – เปิดเผยขอ้มลูภาครฐัทีเ่ป็น
ประโยชน์ และสามารถน าไปท าซ ้าและเผยแพร่ต่อได้

• ระบบข้อมลูรวมความคิดเหน็และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เช่น การรอ้งเรยีนและรอ้งทุกข ์ดา้นกฎหมาย ดา้นงบประมาณ ดา้น
การจดัซื้อจดัจา้ง และดา้นอื่นๆ ทีม่กีารจดัหมวดหมูอ่ตัโนมตั ิและ
วเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัใหภ้าครฐัน าขอ้มลูไปใชป้รบัปรุงแผนและ
นโยบายใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

ประเภทบริการ
การแสดงความคิดเหน็/

การมีส่วนรว่ม

• Law Portal–แพลตฟอรม์ดา้นกฎหมายกลางของประเทศ ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูดา้นกฎหมายแก่ประชาชน เปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อรา่ง
กฎหมาย เสนอแนวคดิใหมส่ าหรบักฎหมายและนโยบาย หรอืตรวจสอบและแนะน าการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและนโยบายทีม่ ีโดยประชาชนทีม่สีทิธเิลอืกตัง้สามารถยืน่
ค ารอ้งแก่รฐับาลหากไดร้บัการออกเสยีงสนบัสนุนตามเกณฑ ์และเรือ่งจะถูกส่งไปใหค้ณะกรรมทีร่บัผดิชอบพจิารณาเพือ่เขา้รฐัสภาต่อไป 

e-Participation
การเข้าถึงข้อมลู การตรวจสอบ การออกเสียง/ลงคะแนน

ศนูยก์ลางข้อมลูเปิดภาครฐั – เปิดเผยข้อมลูภาครฐัท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถน าไปท าซ า้และเผยแพร่ต่อได้
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ต ารวจ อยัการ ศาล

ราชทณัฑ์

ระยะเวลาและขัน้ตอนในการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนไมม่คีวามชดัเจน และไม่มกีารประกาศขอ้มลูใหป้ระชาชนทราบ 

ประชาชน

ขาดการเชื่อมโยงขอ้มลูระหวา่ง
สถานีต ารวจทัว่ประเทศ 

ขาดการเชื่อมโยงขอ้มลูคดต่ีางๆ บนระบบดจิทิลัทัง้ระบบยุตธิรรม ท าใหก้ารตดิตามความคบืหน้าในการด าเนินคดที าไดย้าก 

คุมประพฤต ิ

ผู้ปฎิบติังาน 

การตดิตาม และตรวจสอบความคบืหน้าเรื่องรอ้งเรยีน/ คดคีวามท าไดย้าก ขาดมาตรการแทนการควบคุม
ตวัผูก้ระท าความผดิอาญา

การแจง้ความ/รอ้งทุกขต์่างทอ้งทีม่ ี
ขอ้จ ากดัเรื่องเขตพืน้ทีก่ารสอบสวน

การประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพื่อขอขอ้มลูผูต้อ้งหา

ค่าใชจ้่ายและค่าเสยีโอกาสทีเ่กดิจากการเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรม

ผูต้อ้งขงัลน้เรอืนจ า ขาดการเชื่อมโยงและจดัการขอ้มลู
ระหว่างศาลทัว่ประเทศ 

ความช่วยเหลอื และค าแนะน าดา้น
กฎหมายยงัมจี ากดัและเขา้ถงึยาก

การเขา้ถงึขอ้มลูความช่วยเหลอื และ
การคุม้ครองทางกฎหมาย

คดลีน้ศาล อตัราการกระท าผดิซ ้าทีส่งู 

การตดิตามดแูลผูท้ีไ่ดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราว

การสรุปส านวนการสอบสวนและสง่ส านวนไปยงัพนกังานอยัการ มรีะยะเวลาทีเ่หลอื
ใหพ้นกังานอยัการพจิารณาสง่ส านวนน้อย การสอบสวนเพิม่เตมิอาจใชร้ะยะเวลามาก
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เป้าหมาย
➢ การอ านวยความยตุธิรรมในแต่ละขัน้ตอนเป็นไปอย่างโปรง่ใส แลว้เสรจ็ตามกรอบระยะเวลาทีก่้าหนด และเขา้ถงึงา่ยโดยเสมอภาค
➢ การบงัคบัการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล ้า และพฒันาระบบการบรหิารงานยตุธิรรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละเป็นธรรม

การให้ประชาชนสามารถติดตาม
ความคืบหน้า ขัน้ตอนการ

ด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

การรบัแจ้งความรอ้งทุกขต่์าง
ท้องท่ี

การจดัหาทนายความอาสา
ประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุก

สถานีทัว่ประเทศ

ปฏิรปูระบบการปล่อยชัว่คราว
การบนัทึกภาพและเสียงใน
การตรวจค้น จบักมุ และการ

สอบปากค า
ในการสอบสวน

กิจกรรมปฏิรปู

เป้าหมาย หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
กระบวนการยุตธิรรมมรีะบบใหป้ระชาชน
ตรวจสอบและหรอืแจง้ความคบืหน้าให้
ประชาชนทราบ 
ขัน้ตอน 
• ตราพระราชบญัญตัริะยะเวลาในการ

ด าเนินงานขอกระบวนการยุตธิรรม 
พ.ศ. .... ใหม้ผีลบงัคบัใช้

• จดัท า/พฒันาและเชือ่มโยงระบบ
ตรวจสอบและ/หรอืแจง้ความคบืหน้า
ใหป้ระชาชนทราบ

หน่วยงานรบัผิดชอบ
คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้น
กระบวนการยุตธิรรม

เป้าหมาย มรีะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรบัคา้รอ้งทุกข ์
กล่าวโทษและเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่าง
สถานีต ารวจทัว่ประเทศ 
ขัน้ตอน 
• จดัเตรยีมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัเกณฑก์ารดา้เนินงาน คู่มอื
การด าเนินงาน

• รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
และผูป้ฏบิตัเิพื่อพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ใหต้รง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ

เป้าหมาย มาตรการคุม้ครอง ผูต้อ้งหา
และจา้เลยเพื่อใหเ้ขา้ถงึกระบวนการ
ยุตธิรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
ขัน้ตอน 
• จดัระบบการปล่อยชัว่คราวทีร่วดเรว็ 

ไม่องิฐานะทางเศรษฐกจิของผูต้อ้งหา
หรอืจ าเลย ค านึงถงึความปลอดภยั
ของสงัคมและมมีาตรการป้องกนัการ
หลบหนี

• พฒันาระบบประเมนิความเสีย่ง การใช้
เครื่องตดิตามอเิลก็ทรอ นิกส(์EM) และ
พฒันาระบบก ากบัดแูล

หน่วยงานรบัผิดชอบ
สา้นกังานศาลยุตธิรรม

เป้าหมาย มาตรการคุม้ครอง 
ผูต้อ้งหาและจ าเลยเพือ่ใหเ้ขา้ถงึ
กระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้
ขัน้ตอน 
• พฒันาระบบการท างานทีต่อ้ง 

การใชเ้ทคโนโลยแีละประกาศ
ใหส้าธารณชนทราบ

• ประชาสมัพนัธผ์ลการ
ด าเนินงาน ตดิตามประเมนิ
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและ
ความพงึพอใจของประชาชน

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ

เป้าหมาย ประชาชนไดร้บัความ
คุม้ครอง ไดร้บัการช่วยเหลอื ค าแนะน า
ดา้นกฎหมาย ในการด าเนินคด ีการ
ด าเนินการในชัน้พนกังานสอบสวน
สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
ขัน้ตอน 
• ขยายผลใหม้ทีนายความให้

ค าปรกึษาในสถานีต ารวจทัว่ประเทศ
• เกบ็สถติปิระชาชนและความพงึพอใจ

ประชาชนผูม้าใชบ้
• สรา้งช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

กรณีเกดิการทุจรติหรอืประพฤตผิดิ
มรรยาททนายความ

หน่วยงานรบัผิดชอบ
สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์
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แจ้งเรือ่งรอ้งเรียน

เวบ็บอรด์กระทรวงยติุธรรม
ปรกึษาขอ้กฎหมาย รบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกข ์แจง้เบาะแส-
แจง้เบาะแสความไมโ่ปร่งใส ความไมยุ่ตธิรรม การทุจรติ 

ระบบให้บริการประชาชน กระทรวงยติุธรรม

ตดิตามผลงานบรกิาร ตดิตามเลขทีค่ ารอ้งระบบ
รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข/์บนัทกึแบบค ารอ้ง 

คมุประพฤติ แอพพลเิคชัน่ส าหรบัผูถู้กคมุความประพฤต ิขอ้มลูการคุมความ
ประพฤต ิแผนการคุมความประพฤต ิ ขา่วสาร  แจง้เตอืน และ
ตดิต่อเจา้หน้าที่

แอปพลิเคชนั

ทะเบียนนักจิตวิทยาฯ
คน้หารายชือ่ผูท้ าหน้าทีน่กัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะหท์ีไ่ดร้บั
การขึน้ทะเบยีนกบักระทรวงยุตธิรรม

รู้หมดกฎหมาย เน้นส่งเสรมิการใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีจ่ าเป็นและควรรูใ้น
ชวีติประจ าวนั เนื้อหาสัน้ กระชบัและเขา้ใจงา่ย ผู้ใชง้านสามารถ
ทีจ่ะคน้หา อ่าน แชรแ์ละบุค๊มารค์ขอ้มลูกฎหมาย อ่านและบุ๊ค
มารค์ขา่วสารจากกระทรวงยุตธิรรม ส่งเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์

Justice Care เผยแพร่ความรูท้างกฎหมายในรปูแบบ Infographic โดยมกีารอพัเดต
ขอ้มลูทุกวนั เป็นช่องทางตดิต่อกระทรวงยุตธิรรม ทัง้ในFacebook 
Fanpage สายด่วนยุตธิรรม โทร 1111 กด 77 (โทรฟร)ี และการส่ง
ขอ้ความตดิต่อภายในแอปฯ โดยมเีจา้หน้าทีอ่ยู่ประจ า 24 ชัว่โมง

CIFS e-Service แจง้เหตุ ต าแหน่ง ภาพสถานทีเ่กดิเหตุการณ์ทีม่ผีูเ้สยีชวีติผ่าน
เครือ่งมอื แจง้เรือ่งการขอรบับรกิารนิตวิทิยาศาสตร์ แจง้
เรือ่งราวรอ้งทุกข ์ตดิต่อขอรบัศพ ตดิตามสถานะศพที่รอชนัสตูร
พลกิศพ และตดิตามกระดกู ตดิตามสถานะของการด าเนินงาน

รู้ทนั : Rootan กรมสอบสวนคดพีเิศษ พฒันาขึน้เพือ่ใชใ้นการแจง้เบาะแส การ
เผยแพร่เรือ่งน่ารูแ้ละขอ้มลูการแจง้เตอืนภยัรปูแบบต่าง ๆ  
เกีย่วกบัภยัไซเบอร ์เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถค้นหา 
เขา้ถงึ รบัรูข้อ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งงา่ย สะดวก รวดเร็วและทัว่ถงึ

แอปพลิเคชนับริการประชาชน กรมบงัคบัคดี

LED Queue : 
ระบบการรบัจอง
ควิการบงัคบัคดี
ล่วงหน้า

LED ABC : คน้หา
และตรวจสอบขอ้มลู
บุคคลลม้ละลายและ
ขอ้มลูนิตบิุคคล
ลม้ละลาย

LED Debt InFo : 
คน้หาและ
ตรวจสอบขอ้มลู
อายดัเงนิในคดแีละ
ยอดหนี้คงเหลอื

LED Property : 
คน้หาทรพัยข์าย
ทอดตลาดของ
กรมบงัคบัคดี

LED Streaming : 
ชมการถ่ายทอดสด
การขายทอดตลาด
ของส านกังานบงัคบั
คด ี25 จงัหวดั
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การรบัค าร้อง
ทุกข ์/ แจ้งความ

การติดตามความ
คืบหน้าของ
กระบวนการ
ยุติธรรม

การป้องกนั
อาชญากรรม

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์  - ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และ AI ในการวิเคราะห์แนวทางการป้องกัน
อาชญากรรม เน้นป้องกนัสาเหตุของการเกดิอาชญากรรม (Root causes) และป้องกนัการกระท าความผดิผ่านการปรบัพฤตนิิสยั (Recidivism)

• Case Management and Tracking Systems - ระบบตดิตามคดที าใหข้อ้มลูหรอืบนัทกึทีม่อียู่ก่อนเป็นดจิทิลั ท าใหก้ารด าเนนิการและการจดัการ
ขอ้มลูคดเีป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยเปลีย่นใหข้อ้มลู ช่วยจดัการเอกสารทีบ่นัทกึขอ้มลูทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการด าเนินการของศาล และการรบัเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัคดทีีม่าจากผูเ้กีย่วขอ้งกบัคดใีหอ้ยู่ในรปูแบบดจิทิลัโดยเรยีงตามล าดบัเหตุการณ์ รวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพื่อควบคุมและรบัรองว่าทุก
กรณีไดป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง ช่วยใหก้ารตดิตามขัน้ตอนต่าง ๆ ของการด าเนินการในกระบวนการยุตธิรรมเกดิขึน้ได ้และจดัการขอ้มูลส่วน
บุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีจนถึงค าตัดสินของผู้พิพากษา สามารถเข้าถึงหรืออ่านข้อมูลจากสถานที่ต่างๆ ได้ การรายงานทางสถิติที่มี
รายละเอยีดมากขึน้ ลดความซบัซอ้นและการเขา้ถงึชุดขอ้มลูทีห่ลากหลายโดยอตัโนมตั ิ

Vision 2570  “ยกระดบัการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการบูรณาการข้อมูลและช่องทางการส่ือสาร เพื่ออ านวยความยติุธรรมท่ีมีความโปรง่ใส สะดวก 
รวดเรว็ และเท่าเทียม”

Thailand
e-Justice

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รบัค ารอ้งทุกข ์/ แจ้งความ

• ระบบติดตามความคืบหน้าของ
กระบวนการยุติธรรม ภาครฐั

• Case management system การเชื่อมต่อ
ฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิรรม ตัง้แต่ชัน้ต ารวจ อยัการ ศาล และ
หน่วยงานภายใตก้ระบวนการยุตธิรรม

ขัน้ตอน

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
ต ารวจ อยัการ ศาล ราชทณัฑ์ คมุประพฤติ 

• รบัแจ้งความร้องทุกขต่์างท้องท่ี – ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการรบัค าร้องทุกข ์กล่าวโทษและเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างสถานีต ารวจทัว่
ประเทศ เพื่อช่วยใหก้ารแจง้ความ/รอ้งทุกขต่์างทอ้งทีไ่ม่มขีอ้จ ากดัเรื่องเขตพืน้ทีก่ารสอบสวน

ประชาชน

Criminal justice interoperability platforms 



Agile Government
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บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 
4

Foundation

Data Integration & 
Analytics,

Common Services

• เขา้ถงึขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นใน
การท างานของแต่ละหน่วยงาน
ไดอ้ยา่งไรร้อยต่อ

• มทีกัษะการท างานดจิทิลัที่
สอดคลอ้งกบับรบิทโลก

• ปฏบิตังิาน และใหบ้รกิาร
ประชาชนทีส่ะดวกรวดเรว็ และ
แมน่ย า

หมายเหตุ – ณ 17 กุมภาพนัธุ ์2565

9 โครงการ

1 โครงการ Digital Government Tech Stack สพร., สวทช., และ สนช.
2 โครงการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูกระบวนงาน
ภาครฐั (One ID One Project) 

สพร., บก., ส านกังาน ก.พ., ส านกังาน กพร. และ ส านกั
งบประมาณ

3 โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลางภาครฐั 
(Government Data Exchange)

สพร.

4 โครงการก าหนด guideline ในกระบวนทีพ่บ
โดยทัว่ไปในบรกิารดจิทิลัภาครฐั

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

5 โครงการพฒันาทกัษะดจิทิลัระหว่างหน่วยงานรฐั 
(Digital Capability)

สพร., DEPA, และ สภาดจิทิลั 

6 โครงการพฒันาขดีความสามารถเชงิดจิทิลัดา้นการ
ใชด้จิทิลัของบุคลากร (Digital Literacy)

ส านกังาน ก.พ. และ สศช.

7 โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดจิทิลั
ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต/ิ สป. พม./ ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั
(องคก์ารมหาชน) (สพร.)

8 โครงการศนูยเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัภาครฐั 
(DGTi)

สพร.

9 โครงการ Design thinking for Digital Re-
process

กพร. และ
สพร.



API gateway/ 
Gov Analytics

Secure 
information 
exchange/ 

Scalable hosting

DG ID/ Regis./e-
cert./ Tracking & 
Notify/  Payment

เป้าหมายของยทุธศาสตร ์4 ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา  (Agile Government)
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Agile Government

Data-Driven

Seamless

ในปี 2570
ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา  (Agile Government)

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 CII

Public Private Partnership/ Open Community Co-Creation

Foundation

Digital Capability & 
Literacy

TDGA
GovTech Innovation 

Center 
ศนูย ์DGTiONDE’s Capacity 

Building Project
DEPA’s Capacity 
Building Project

Government Application 
analytics

Middleware stack

Common services

Infrastructure backbone

TECH STACK
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ดา้นการพฒันาบรกิารกลาง
ของรฐั (Common 
Services)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) สวทช.
3) ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) - NIA

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) กรมบญัชกีลาง
3) ส านกังาน กพ.
4) ส านกังบประมาณ

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)
3) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
4) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
และความสามารถของ
รฐั (Foundation)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) DEPA
3) สภาดจิทิลั 

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
2) ส านกังาน กพ.
3) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
2) สป. พม.
3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการ Digital Government Tech Stack

โครงการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล ERP กลางภาครฐั (One Project, One ID)

โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปล่ียนข้อมูลกลางภาครฐั
Government Data Exchange

โครงการก าหนด guideline 
ในกระบวนท่ีพบโดยทัว่ไป
ในบริการดิจิทลัภาครฐั

โครงการพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบุคลากร (Digital Literacy)

โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่างหน่วยงานรฐั (Digital Capability)

โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั

โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัภาครฐั (DGTi)

โครงการ Design thinking for Digital Re-process
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Common Services
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ข้อมูลปริมาณมากท่ีหลากหลายและซบัซ้อน

ถกูจดัเกบ็อยู่ในหลายหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานต่างกนั ท าให้ยากต่อการเช่ือมโยงข้อมูล

มีกฎระเบียบท่ีอาจจ ากดัการบรูณาการข้อมูลในเชิงปฏิบติั ท่ีต้องได้รบัการให้ความรู้กบัหน่วยงาน 

ผู้รบับริการ
นิติบุคคล
~ 3 ล้านองคก์ร

บุคคลธรรมดา
~ 63 ล้านคน

ชาวต่างชาติ
~ 28 ล้านคน

เสียชีวิต

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวง
คมนาคม

กระทรวง
แรงงาน

กระทรวง 
มหาดไทย

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

รวมทัง้ส้ิน 20 กระทรวง กว่า 146 
กรม และมากกว่า ~6,000 งาน

บริการ และเป็นบริการ e-service 
แล้ว > 325 บริการ

กระทรวง
พฒันาสงัคมฯ

กระทรวง
การคลงั

ล าดบั
ประสบการณ์ ก าเนิด

การศึกษา

อาชีพ

ครอบครวั

ทรพัยสิ์น คดีความ

สขุภาพ

กฎหมาย
หรือ 

กฎระเบียบ

ตวัอย่างกฎหมาย

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

(รา่ง) พรบ.การปฏิบติัราชการ
ทางอิเลก็ทรอนิกสส์นับสนุน
การด าเนินการ
ในรปูแบบดิจิทลั 

… และอื่นๆ
พระราชบญัญติั
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562

โครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลัของ
แต่ละหน่วยงานมี Legacy 
ในการพฒันามายาวนาน

TECH A TECH B TECH C

Specification และ Feature ของ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัของแต่ละ
หน่วยงานมีการพฒันามายาวนาน 
และบคุลากรมีความคุ้นชิน ท าให้
เม่ือต้องการเช่ือมให้ท างานร่วมกนั
ได้ต้องมีการปรบัปรงุระบบให้กบั

หลายหน่วยงาน



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้าน Common Services
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กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ

กา
รส

 าค
ญั

หน่วยงานภาครฐั

กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ

กา
รอื่

นๆ

นักวิจยั ภาคธรุกิจ
ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนั 
คอนเทนท ์และบริการ

หน่
วย

งา
นห

ลกั
หน่

วย
งา
น

สนั
บส

นุน

บริการด้าน Common service 
ในปัจจบุนั

ส านักงานปลดักระทรวงดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

สพร. สพธอ.

ประชาชน

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

กรมการปกครอง

ธปท.

กพร.

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

สถาบนันวตักรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

ส านักงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรมบญัชีกลาง

Digital Service 
Sandbox

NRCA

ETDA Connect

e-Timestamping

Digital signature



Foundation
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•การขาดแคลนของบุคลากรภาครฐัดา้นเทคโนโลย ีตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่ าเป็นตอ้งพฒันา Digital Leadership รวมถงึบุคลากรใน
ทุกระดบั จ าเป็นตอ้งปรบัพืน้ฐานความรูด้า้นดจิทิลั หรอื Digital Literacy

•DCIO ของหน่วยงานระดบักรมสว่นมากมรีะยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต ่ากวา่ 1 ปี ทัง้น้ี ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของ DCIO 
และจ านวนหลกัสตูรทีเ่ขา้อบรม สง่ผลอยา่งมนียัส าคญัในเชงิบวกต่อจ านวนโครงการทีผ่ลกัดนัส าเรจ็ 

•หน่วยงานต่างๆ มแีนวโน้มตอ้งการบุคลากรทีท่ างานดา้นสารสนเทศมากขึน้ และอาจเกดิการขาดแคลนของบุคลากรทีท่ างานตรงสาย
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเกดิขึน้ ท าใหห้น่วยงานตอ้งหนัไปพึง่พาบุคลากรจากสายงานอื่นๆ เพือ่มาปฏบิตังิานแทน

บุคลากร

ประเดน็ปัญหาด้านข้อมูล

ขอ้มูลส าคญัของบางหน่วยงานยงัไม่อยูใ่นรูปแบบดจิทิลั 
หรอืขอ้มลูมคีุณภาพทีไ่ม่เพยีงพอทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้และ รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลที่แตกต่างกนัระหว่าง
หน่วยงาน

ประเดน็ปัญหาด้านแพลตฟอรม์กลางภาครฐั 

หน่วยงานภาครฐัยงัขาดความพร้อมในการเชื่อมต่อระบบ
ฐานขอ้มูลของตนเขา้กบัระบบ GDX หน่วยงานต่าง ๆ ใช้
แพลตฟอรม์หลกัทีไ่ม่เหมอืนกนั ท าใหห้น่วยงานต้องสรรหา
แพลตฟอรม์มากขึน้ 

ขอ้มลู โครงสรา้งพืน้ฐาน
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บริการด้าน Foundation ในปัจจบุนั

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ
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รส

 าค
ญั

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ

กา
รอื่

นๆ

ประชาชน

ผูบ้ริหารภาครฐั

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม โครงการพฒันาระบบคลาวดก์ลางภาครฐั 
(Government Data Center and Cloud 
service : GDCC)

มาตรฐานหลกัสูตรการ
พฒันาทกัษะดิจิทลั
ส าหรบัข้าราชการและ
บุคลากรของรฐั

OCSC Learning Portal

Critical information infrastructure

National CERT & Sector-based CERT

ระบบยื่นขอรบัรองหลกัสูตรเพื่อพฒันา
ทกัษะดิจิทลัของข้าราชการและบุคลากร
ภาครฐั หรอืระบบ TACC (Training 
Accreditation & Course Certification)
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พิจารณาปัจจยั/ข้อมลูต่างๆ ในการร่างแผน กรอบแนวทางการพฒันาแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั

กรอบการพฒันารฐับาลดิจิทลั (Digital Government Framework)

ก าหนดวิสยัทศัน์ ก าหนดยทุธศาสตร์
ระบ ุFocus Area ในแต่ละยทุธศาสตร ์และ

โครงการส าคญั



ปัจจยัพิจารณาในการจดัท า (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570
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นโยบายและแผนระดบัชาติท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

• การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
• การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
• การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
• การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์
• การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
• ความมัน่คง 

แนวโน้มรฐับาลดิจิทลั
• Data Driven – ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มลู ใชข้อ้มลูในการวางแผนแผนและบรหิารงาน
• Open Government – เปิดเผยขอ้มลูและใหอ้ านาจประชาชนในการมสี่วนรว่ม
• User Driven – ท างานและใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองประชาชน
• Agile – คล่องตวัและตอบสนองการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
• Public Trust - ท างานเพื่อสรา้งความไวว้างใจจากประชาชน

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั (ตวัอย่าง)
• เน็ตประชารฐั
• โครงขา่ยสือ่สารโทรคมนาคมของ MDES
• การพฒันาเทคโนโลย ี5G 
• Government Data Center and Cloud Service
• Platform Digital Government เช่น e-Signature 
• Gov Tech Innovation Hub/Center
• ศนูยเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัภาครฐั DGTi
• Government Big Data Institute : GBDi

ช่องว่างการพฒันารฐับาลดิจิทลั
• การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
• ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูป้ระกอบการอาจตดิปัญหาดา้นกฎหมาย
• กฎระเบยีบในการแบ่งปันขอ้มลูบางประเภทระหว่างหน่วยงาน
• การขาดงบประมาณ และการเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั
• เทคโนโลยใีนการสรา้งระบบรวมศนูย ์การจดัเตรยีม การวเิคราะหข์อ้มูล 

การสรา้งระบบแสดงความคดิเหน็ และการประมวลผล
• ความรู ้ทกัษะ ความสามารถของบุคลากร และบุคลากร ICT ทีไ่ม่เพยีงพอ
• วฒันธรรมหน่วยงานและทศันคตขิองบุคลากร 

(ร่าง) 
แผนพฒันา
รฐับาลดิจิทลั

ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2566-2570

ปัจจยัอ่ืนๆ 
• การจดัอนัดบัในตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันารฐับาลดจิทิลัในระดบัสากล
• แผน นโยบาย และแนวทางของการพฒันาของรฐับาลดจิทิลัของประเทศที่

ประสบความส าเรจ็ (Best practice)
• ผลการส ารวจความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั 
• ผลการด าเนินงาน ความส าเรจ็ และปัญหาอุปสรรคของแผนพฒันารฐับาล

ดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563– 2565

(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 
ด้าน 1 เศรษฐกจิมลูค่าสงูเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (6 หมุดหมาย) 
ด้าน 2 สงัคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (3 หมุดหมาย) 
ด้าน 3 วถิชีวีติทีย่ ัง่ยนื (2 หมุดหมาย) 
ด้าน 4 ปัจจยัสนบัสนุนการพลกิโฉมประเทศ (2 หมุดหมาย)

Sustainable Development Goals
Goals 2, 12, 14 – ดา้นการเกษตร Goal 3 – ดา้นสาธารณสขุ
Goal 4 – การศกึษา Goal 8, 9 – ดา้น SMEs และแรงงาน
Goals 5, 11, 16 – ดา้นการมสีว่นร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้
Goals 16 – ดา้นยุตธิรรม Goals 13 – ดา้นสิง่แวดลอ้ม Goals 8 – ดา้นท่องเทีย่ว
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ขอ้มลู ณ เดอืน กนัยายน 2564หมายเหตุ : ค่าความส าเรจ็เป็นการค านวนจากการเทยีบแผนงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วสิยัทศัน์ “รฐับาลดจิทิลั เปิดเผยเชือ่มโยง และรว่มกนัสรา้งบรกิารทีม่คีุณคา่ใหป้ระชาชน”

ยทุธศาสตรท่ี์ 1
ยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารแก่
ประชาชนดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

ยทุธศาสตรท่ี์ 2
อ านวยความสะดวกภาคธุรกจิไทยดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิลั

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
ผลกัดนัใหเ้กดิธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั ในทุก

กระบวนการท างานของภาครฐั

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 
พฒันากลไกการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน

รว่มขบัเคลื่อนรฐับาลดจิทิลั
ความกา้วหน้า

(รอ้ยละ)

ด าเนินการแลว้เสรจ็ 8

อยู่ระหว่างด าเนินการ 8

ไม่ปรากฎขอ้มลู 1

17 โครงการ 8 โครงการ

ด าเนินการแลว้เสรจ็ 6

อยู่ระหว่างด าเนินการ 1

ไม่ปรากฎขอ้มลู 1

ด าเนินการแลว้เสรจ็ 4

อยู่ระหว่างด าเนินการ 5

ไม่ปรากฎขอ้มลู 2

11 โครงการ47

75

28

80

5 โครงการ

ด าเนินการแลว้เสรจ็ 4

อยู่ระหว่างด าเนินการ 0

ไม่ปรากฎขอ้มลู 1
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ยทุธศาสตรท่ี์ 1 (17 โครงการ)

ยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

•การพฒันาแพลตฟอรม์การใหบ้รกิารประชาชนแบบเบด็เสรจ็ (Citizen Platform)
•พฒันาระบบหนงัสอืเดนิทางสุขภาพ (Digital Health Passport Application)
•พฒันานวตักรรมดจิทิลัภาครฐัเพื่อการบรกิารดจิทิลัส าหรบัประชาชน
•การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานและบรกิารประชาชน (Digital Transformation)
•พฒันาระบบประเมนิสมรรถนะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั
•การพฒันาทกัษะ ทศันคต ิและความสามารถบุคลากรภาครฐัทางดา้นดจิทิลั
•การจดัท ามาตรฐานการใหบ้รกิารประชาชนผ่านทางดจิทิลั และมาตรการทีเ่ชื่อถอืไดเ้พื่อเรง่กระบวนการอนุมตัแิบบดจิทิลั
•การพฒันาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศภาครฐั
•การพฒันาแพลตฟอรม์เพื่อการแลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐั (Government Data Exchange: GDX)
•การพฒันาระบบคลาวดก์ลางภาครฐั (GDCC)
•การพฒันาแพลตฟอรม์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูสทิธสิวสัดกิารประชาชนในพืน้ที่
•บรูณาการระบบขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรเเละจดัท าขอ้มลูทางดา้นการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกบัศูนยก์ลางข้อมลูเปิด
ภาครฐั
•พฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตร
•กจิกรรมเผยแพร ่สรา้งความตระหนกัในการใชบ้รกิารดจิทิลัภาครฐัแก่ประชาชน
• ยกระดบัศกัยภาพการบรกิารภาครฐั ดว้ยนวตักรรมดจิทิลัส าหรบัคนพกิาร ผูส้งูอาย ุและประชาชนในกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย
•การพฒันาระบบการยนืยนัและพสิจูน์ตวัตนทางดจิทิลั (Digital ID & signature)
• แพลตฟอรม์บรกิารเพื่อบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาติ

ความกา้วหน้า รอ้ยละ 47 • Citizen Platform จ านวนบริการบนแอปพลิเคชนั "ทางรฐั” 45
บริการ มีผูใ้ช้งาน 68,011 ราย ยอดดาวน์โหลด 148,305 ครัง้

สนับสนุนการพฒันา App. เพื่อลดความเส่ียงต่อโรคติด COVID-19 App. 

MorChana และ ThailandPlus มีผูใ้ช้งานแล้วกว่า 9.5 ล้านราย

เพ่ิมทกัษะบคุลากรภาครฐั ด้าน Digital Literacy และ 
High level skill รวมทัง้หลกัสูตรผูบ้ริหาร 79 ท่าน

ด าเนินการแลว้เสรจ็ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไมป่รากฎขอ้มลู

DIGITAL TRANSCRIPT
รว่มกบัหน่วยงานภาครฐั 
และมหาวิทยาลยัน ารอ่ง 6
แห่งจดัท าโครงการ ส าหรบั
นักศึกษาจบใหม่ในปี
การศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

e-
Document 
Platform

SPEED-UP E-LICENSING
สพธอ. พฒันามาตรฐานและ
มาตรการท่ีเช่ือถือได้เพื่อเรง่
กระบวนการอนุมติัแบบดิจิทลั 
ผา่นการท า (รา่ง) มาตรฐานท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้ส้ิน 7 เรือ่ง

เช่ือมโยงข้อมูลบคุคลและนิติบุคคล/ภาษีมลูค่าเพ่ิม/
สหกรณ์/ทะเบียนพาณิชย ์จาก LINKAGE CENTER 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ แล้วกว่า 299 รายการ 194
หน่วยงาน

เช่ือมโยงข้อมูลเพือ่รองรบัการยกเลิกส าเนาเอกสารทางราชการ และบริการอ่ืน 
ๆ แล้วกว่า 68.7 ล้านครัง้

ผลการด าเนินงานทีส่ าคญั

โครงการการขบัเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ินดิจิทลัโดย ศนูยเ์ทคโนโลยีและ
นวตักรรมดิจิทลัภาครฐั อบรมการใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการ
ประชาชนส าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Service) แบบออนไลน์

ให้ 56 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 30 จงัหวดั ครอบคลุม 4 ภมิูภาค
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ด าเนินการแลว้เสรจ็ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไมป่รากฎขอ้มลู

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 (8 โครงการ)

อ านวยความสะดวกภาคธุรกจิไทยดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

• ระบบรบัค าขออนุญาตเพื่ออ านวยความสะดวกใหภ้าคธุรกจิแบบเบด็เสรจ็ (Business Portal)

•การขบัเคลื่อนแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพื่ออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมดจิทิลัของภาคธุรกจิ

•การสรา้งความตระหนกัของภาครฐัในการใชร้ะบบบรกิารและแพลตฟอรม์ดจิทิลัในการใหบ้รกิารภาคธุรกจิ

•การจดัท าขอ้เสนอแนะ มาตรการ กลไก อ านวยความสะดวกผูป้ระกอบการ

•ศูนยพ์ฒันานวตักรรมดจิทิลัภาครฐัเพื่อการบรกิารดจิทิลัส าหรบัภาคธุรกจิ

•ส่งเสรมิและสนบัสนุนผูป้ระกอบการดจิทิลัสู่การขบัเคลื่อนนวตักรรมบรกิารภาครฐั

•การพฒันาระบบการยนืยนัและพสิจูน์ตวัตนทางดจิทิลั (Digital ID & signature) ส าหรบันิตบิุคคล

•การสรา้งความเขา้ใจ กระตุน้การใชบ้รกิารดจิทิลัภาครฐัและท าธุรกรรมดจิทิลั

ความกา้วหน้า รอ้ยละ 75

ร่วมกบัส านักงาน กพร. เปิดให้บริการย่ืนใบอนุญาต
ออนไลน์แบบ ONE STOP SERVICE ได้ 25 ประเภทธรุกิจ 
ครอบคลุม 78 ใบอนุญาต (10 ใบอนุญาตเป็นขัน้ตอน
ดิจิทลัและเตม็รปูแบบ) 762 ผู้ประกอบการ (ราย)

ผลการด าเนินงานทีส่ าคญั

ร่วมกบั กรมพฒันาธรุกิจการค้า ในโครงการด้านการ
ยืนยนัและพิสจูน์ตวัตนทางดิจิทลั (DIGITAL ID) และ
การลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-SIGNATURE) 
โดยเร่ิมใช้ E-SIGNATURE ใน 3 บริการ: E-
REGISTRATION, E-SERVICE และ E-CERTIFICATE
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ยทุธศาสตรท่ี์ 3 (11 โครงการ)

ผลกัดนัใหเ้กดิธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั ในทุกกระบวนการท างานของภาครฐั

•การพฒันาศูนยก์ลางการเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั (Open Data Platform)
•การพฒันาและสนบัสนุนใหเ้กดิการประยกุตใ์ชแ้พลตฟอรม์บรกิารภาครฐัดา้นปัญญาประดษิฐ ์(AI Government as a service 

platform)
•จดัท าและประกาศมาตรฐานการเปิดเผย แลกเปลีย่นขอ้มลูตามหลกัธรรมาภบิาล
•ส่งเสรมิภาครฐัใหน้ ากรอบธรรมาภบิาลไปใชป้รบัปรงุขอ้มลู
•การจดัท าขอ้มลูประวตักิารศกึษา และการท างานของบุคลากรภาครฐัและประชาชน 

(e – Portfolio)
•การเชื่อมโยงขอ้มลูดา้นคมนาคม โลจสิตกิสใ์นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ
•การพฒันาและสนบัสนุนการใชแ้พลตฟอรม์บรกิารภาครฐัดา้นฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data Government as a service

platform)

•การพฒันาระบบเปิดเผยขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบ
•การสนบัสนุนใหเ้กดิการเชื่อมโยงขอ้มลูการบรหิารจดัการงบประมาณจากระบบส าคญัของประเทศ
•การพฒันาแพลตฟอรม์สนบัสนุนการบรหิารจดัการหน่วยงานภาครฐั (ERP)
•การส่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้กดิการประยกุตใ์ช ้Digital Twin ในภาครฐั ส าหรบัการสรา้งแบบจ าลองเมอืงเพื่อการบรหิารจดัการ
ทอ้งถิน่

ผลการด าเนินงานทีส่ าคญั

• จดัตัง้ศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐั (data.go.th) มี
หน่วยงานภาครฐัเปิดเผยข้อมูลแล้วกว่า 3,863 ชุดข้อมูล

• มีผูใ้ช้ประโยชน์ข้อมูลเปิดแล้วกว่า 7,131,457 ครัง้

ประกาศใช้ 7 มาตรฐาน ด้านการท าบญัชีข้อมูลภาครฐั ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั   ด้านDigital ID ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครฐั ด้านมาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลภาครฐั ฯลฯ 
ผา่น https://standard.dga.or.th/

โครงการวิจยัและพฒันาแพลตฟอรม์ปัญญาประดิษฐส์ญัชาติไทย (AI 
for Thai) สวทช. เปิดให้บริการ API ด้านปัญญาประดิษฐ ์36 บริการ 
มียอดผูใ้ช้งาน (Developers) 6,159 คน และ
มีการเรียกใช้งาน (Request) 22 ล้านครัง้ 

• เปิดเผยโครงการจดัซ้ือจดัจ้าง/ การจดัสรรงบประมาณ ของ
ภาครฐั ปี 2564 แล้วกว่า 1.78 ล้านโครงการ มูลค่ากว่า 571.77
ล้านบาท

ความกา้วหน้า รอ้ยละ 28
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ผลการด าเนินงานทีส่ าคญั

โครงการส่งเสริมความรว่มมอืในการเปิดระบบราชการ (Open Government 
Partnership : OGP

ปีงบประมาณ 2564 มีโครงการ MY BETTER COUNTRY HACKATHON 
จ านวน 3 ครัง้ ได้ข้อเสนอทัง้หมด จ านวน 9 ข้อเสนอ

ยทุธศาสตรท่ี์ 4   (5 โครงการ)

พฒันากลไกการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นรว่มขบัเคลื่อนรฐับาลดจิทิลั

• การพฒันาระบบรบัฟังความคดิเหน็ประชาชนผ่านช่องทางดจิทิลั 
(e – Participation)

• ระบบดจิทิลัเพื่อการสื่อสาร การเปิดเผยขอ้มลูดจิทิลัทีเ่ป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทัง้ภาคเอกชน ภาคการศกึษา และประชา
สงัคม

•สรา้งรบัรู ้เผยแพรค่วามรู ้เพิม่ความเขา้ใจ ดว้ยการสื่อสารขอ้มลูหน่วยงานภาครฐัผ่านช่องทางดจิทิลั

•การส่งเสรมิภาครฐัใหจ้ดักจิกรรมต่างๆ เช่น Crowdsourcing Hackathon การมสี่วนรว่มในการจดัท างบประมาณ

•การปรบัปรงุ หรอืแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัเพื่อเพิม่การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจนโยบายรฐั

• ระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)

โดยความรว่มมือระหว่าง ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์าร
มหาชน) และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พฒันาระบบกลาง
ด้านกฎหมาย มีกฎหมายท่ีน ารอ่งรบัฟังความคิดเหน็ผา่นระบบ
แล้วจ านวน 36 ฉบบั จาก 12 หน่วยงาน
มีผูเ้ข้ามารว่มแสดงความคิดเหน็มากถึง 37,279 ครัง้

ความกา้วหน้า รอ้ยละ 80



จากการศึกษาความพร้อมรฐับาลดิจิทลัหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทย ปี 2561-2564 ในภาพรวม หน่วยงานภาครฐัมีแนวโน้ม
ปรบัตวัด้านดิจิทลัมากขึน้ และมีความเหล่ือมล า้ของคะแนนระหว่างหน่วยงานท่ีน้อยลง

ทีม่า: รายงานบทวเิคราะหร์ะดบัความพรอ้มรฐับาลดจิทิลัหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทยปี 2561 - 2564

Policies and Practices

▪ สดัสว่นการจดัท าแผนดา้นดจิทิลัของหน่วยงานมี
แนวโน้มทีส่งูขึน้

▪ ช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูมแีนวโน้มมากขึน้แต่การ
เปิดเผยขอ้มลูในแต่ละปียงัมแีนวโน้มทีไ่ม่แน่นอน 

▪ การด าเนินการดา้นธรรมาภบิาลขอ้มลูมแีนวโน้มที่
สงูขึน้ แต่ภาพรวมความคบืหน้ายงัไมส่งูมากนกั

▪ หน่วยงานบางสว่นยงัคงประสบปัญหาดา้น
กฎระเบยีบ แต่มกีารแกไ้ขในสดัสว่นทีค่่อนขา้งน้อย

▪ งบประมาณดา้นดจิทิลัเฉลีย่ต่อหน่วยงานมแีนวโน้ม
ลดลง โดยสดัสว่นการใชง้บประมาณทีใ่หญ่ยงัคงเป็น
การดแูลและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์

Digital Capability

▪ ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (DCIO) 
สว่นมากมอีายุการด ารงต าแหน่งต ่ากวา่ 1 ปี และมี
สดัสว่นทีไ่ดร้บัการอบรมมากกว่า 1 หลกัสตูร
ค่อนขา้งน้อย 

▪ หน่วยงานมคีวามตอ้งการบุคลากรดา้นสารสนเทศ
เพิม่มากขึน้ แต่ยงัไม่สามารถสรรหาบุคลากรไดอ้ย่าง
เพยีงพอ

▪ ค่าเฉลีย่ทกัษะดจิทิลัของบุคลากรทุกหน่วยงานใน
ทุกๆ ทกัษะมกีารพฒันา โดยทกัษะทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ
ในปี 2564 คอืดา้น Digital Literacy ซึง่เป็นดา้นทีม่ี
การพฒันาสงูสดุเช่นกนั

▪ จ านวนบรกิารดจิทิลัมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ แต่สดัสว่น
การยกระดบับรกิารเป็นดจิทิลั (Digitization) ใน
ภาพรวมยงัไมส่มบรูณ์ โดยคงทีอ่ยู่ทีร่าว 60%

▪ ช่องทางในการเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
▪ ในดา้นการมสีว่นร่วม (E-Participation) มสีดัสว่นการ

ด าเนินการในดา้น E-Information และ 
E-Consultation ในระดบัสงูมาก (>90%) แต่ยงัขาด
ในดา้น E-Decision-making

▪ หน่วยงานสว่นมากมกีารพฒันาการประชาสมัพนัธ์
บรกิารผ่านทัง้ช่องทางปกตแิละชอ่งทางดจิทิลัเกนิ
กว่า 80% แลว้ 

▪ หน่วยงานสว่นมากมกีารปรบัใชร้ะบบการด าเนินการ
แต่สว่นใหญ่ยงัเป็นการด าเนินการเอง มากกว่าการใช้
ระบบกลางภาครฐั

▪ หน่วยงานมปีรบัปรุงกระบวนการท างานก่อนการน า
เทคโนโลยมีาปรบัใช ้รวมถงึมกีารเชื่อมต่อระบบ
ภายในเขา้ดว้ยกนัในสดัสว่นทีเ่พิม่มากขึน้

▪ หน่วยงานมแีนวโน้มการน ากระบวนการ Automation 
มาปรบัใชเ้พิม่มากขึน้

▪ หน่วยงานมกีารเตรยีมตวัเพื่อจะปรบัระบบการท างาน
ใหส้ามารถท างานจากทีบ่า้นไดแ้ลว้ในสว่นใหญ่

▪ หน่วยงานมกีารปรบัใช ้e-mail และ e-saraban มาก
ขึน้ แต่ยงัคงมแีนวโน้มตอ้งสง่เอกสารทางไปรษณีย์
แบบดัง้เดมิควบคู่ไปดว้ย

▪ หน่วยงานมกีารท างานบนแพลตฟอรม์แลว้ แต่อาจยงั
มคีวามซ ้าซอ้นของการใชง้านแพลตฟอรม์ในบางส่วน

▪ หน่วยงานมกีารปรบัใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการสรา้ง
เชื่อมต่อและการสือ่สาร (Connectivity) มากขึน้ แต่
ยงัขาดดา้นการใชอ้ปุกรณ์ IoT

▪ หน่วยงานสว่นมากใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ชว่ยในการ
วเิคราะหข์อ้มลูและการตดัสนิใจ (Data-driven 
decision making) ระดบัพืน้ฐานมากขึน้ แต่สดัส่วน
การใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูยงัคงต ่า

▪ หน่วยงานสว่นใหญ่ยงัคงมกีารปรบัใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
สรา้งความปลอดภยั และความน่าเชือ่ถอืในการ
ท างานต่างๆ (Trusted Protocol) โดยรวมค่อนขา้ง
น้อย แมจ้ะมกีารปรบัใชม้ากขึน้กต็าม

Digital Technology Practices

▪ ด้านการได้มาซ่ึงข้อมูล มกีารจดัเกบ็ขอ้มลู เชื่อมโยงขอ้มลู และใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูมากขึน้
▪ ด้านการจดัการข้อมูลข้อมูล มกีารอพัเดทขอ้มลูแบบเรยีลไทม ์และรายวนั มกีารท า Data Cleansing ก่อน

จดัเกบ็ขอ้มลู มกีารปรบัใช ้Data warehouse และ Data lake เพิม่ขึน้ แต่ในอตัราสว่นทีล่ดลง
▪ ด้านการวิเคราะหข์้อมูล ยงัเน้นการวเิคราะหแ์บบ Descriptive Analysis เป็นหลกั ซึง่ถอืว่าเป็นเพยีงขัน้พืน้ฐาน
▪ ด้านการเช่ือมต่อข้อมูล การจดัท าแพลตฟอรม์เพื่อใหห้น่วยงานอืน่สามารถเขา้ใชม้ากขึน้
▪ ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล มกีารใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขอ้เสนอแนะมาใชป้รบัปรุงบรกิาร แต่สดัสว่นการน า

ขอ้มลูเปิดไปใชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก และการพฒันาต่อยอดบรกิารยงัไมม่นียัส าคญั
▪ ด้านธรรมาภิบาลในการก ากบัดแูลข้อมูล สดัสว่นของหน่วยงานทัง้หมดทีม่กีารจดัท าธรรมาภบิาลขอ้มลูในแต่ละ

ดา้นแลว้เสรจ็มเีพยีงเพยีง 10 – 30%

Public Services Smart Back Office

▪ สดัสว่นหน่วยงานทีม่อีปุกรณ์โครงสรา้งพืน้ฐาน
เพยีงพอ และเหมาะสมกบัการใชง้านเพิม่มากขึน้

▪ หน่วยงานมกีารด าเนินการในดา้นความปลอดภยัไซ
เบอรส์ว่นมากใน 2 ดา้นคอื ดา้นการรกัษาความลบั
ของขอ้มลู (Confidentiality) และดา้นการใชง้านได้
ของระบบ (Availability) แต่ดา้นความแทจ้รงิของ
ขอ้มลู (Integrity) ยงัคงมสีดัสว่นค่อนขา้งต ่า

▪ หน่วยงานมสีดัสว่นการปรบัใชแ้ละด าเนินการตาม
มาตรฐานความปลอดภยัไซเบอรเ์พิม่มากขึน้

▪ หน่วยงานมกีารพฒันาดา้นการจดัการขอ้มลูเพิม่มาก
ขึน้ แต่ควรจดัท า Data Lake เพิม่เตมิ เพื่อรองรบั
การจดัการขอ้มลูทีห่ลากหลายในอนาคต

Secure and Efficient 
Infrastructure

Data
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A: Align Strategic Directions 
(การขบัเคล่ือนการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั) 

▪ พฒันากรอบนโยบายเชงิบรูณาการ (Integrated Policy Framework) โดย
มุ่งเน้นการมสีว่นร่วมของทุกสว่นภาค

▪ ก าหนดแนวทางการขบัเคลื่อนรฐับาลเปิดในหน่วยงานแต่ละระดบัใหเ้ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั 

▪ พฒันากรอบตดิตามและประเมนิผลแบบบูรณาการส าหรบัประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามแผนการพฒันารฐับาลเปิด

▪ ก าหนดหน่วยงานหลกัทีม่อี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันารฐับาลเปิด

▪ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานหรอืคณะท างานขบัเคลื่อนการพฒันา
รฐับาลเปิด

S: Seamless Collaboration 
(การร่วมมืออย่างไร้รอยต่อ)

P: Proactive Governance
(การก ากบัดแูลเชิงรกุ)

▪ สนบัสนุนความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานและทุก
ระดบัในการขบัเคลื่อนรฐับาลเปิด

▪ เสรมิสรา้งความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูดจิทิลัระหว่างหน่วยงาน

▪ สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นดว้ยการใชข้อ้มลูเปิดภาครฐัเพื่อ
ขบัเคลื่อนการร่วมคดิร่วมสรา้ง (Co-creation) ในการพฒันางานบรกิาร
ภาครฐั โดยการใชโ้ครงการหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั 
(Government Innovation Lab) 

▪ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและทุกภาคสว่นมสีว่นร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็

▪ ตดิตามและประเมนิผลโครงการทีไ่ดร้บัความสนับสนุนจากภาครฐัอย่าง
ต่อเนื่อง

▪ ปรบัปรุงกฎระเบยีบใหเ้อือ้ต่อการขบัเคลื่อนรฐับาลเปิดแบบเชงิรุก เพิม่
ช่องทางในการใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ ทนัต่อความตอ้งการ ครอบคลุม 
และเขา้ถงึไดง้่ายส าหรบัประชาชนทุกกลุ่ม

▪ ตดิต่อสือ่สารกบัทุกภาคสว่นเพื่อรบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอยู่เสมอ
▪ ออกแบบระบบราชการและระบบการใหบ้รกิารสาธารณะใหม้คีวามยดืหยุ่น

และคล่องตวั
▪ มชี่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกขท์ีห่ลากหลายและฉบัพลนั รวมทัง้มรีะบบ

ตดิตามสถานะความคบืหน้าของเรื่องรอ้งเรยีน

I: Inclusion for All 
(ความครอบคลมุทุกกลุ่มคนในสงัคม) 

▪ จดัสรรงบประมาณใหค้รอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพืน้ที ่รวมทัง้เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจดา้นงบประมาณ

▪ ดา้นการศกึษา ควรก าหนดนโยบายโยค านึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน
ทุกกลุ่ม

▪ เพิม่ช่องทางในการเขา้ถงึการศกึษา และลดขอ้จ ากดัในการรบับรกิารทาง
การศกึษา 

▪ น าเสนอช่องทางและรปูแบบการใหบ้รกิารสาธารณะต่างๆ ใหค้รอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีม

▪ สง่เสรมิการเขา้ถงึขอ้มลูภาครฐัแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
▪ น าขอ้มลูภาครฐัไปวเิคราะหเ์พื่อหาแนวทางในการลดความเหลื่อมล ้าดา้น

เศรษฐกจิและสงัคม

R: Redesigning Open Data Process 
(การปรบัเปล่ียนกระบวนการการเปิดเผยข้อมูล)

E: Empower the People 
(การให้อ านาจในการมีส่วนร่วม)

▪ ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูเป็นปกตโิดยไมต่อ้งรอ้งขอ (Open by Default) 
▪ พฒันาเครือ่งมอืธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั และเชือ่มโยงระบบการแลกเปลีย่นขอ้มลู

ระหว่างหน่วยงานภาครฐั
▪ ส่งมอบประสบการณ์ทีด่ใีหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิาร
▪ สอบถามความตอ้งการในการใชข้อ้มลูของหน่วยงานภาครฐั และจดัล าดบั

ความส าคญัของขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผย
▪ ก าหนดบทบาทของ Chief Data Officer ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบดา้นการบรหิาร

ขอ้มลูและเปิดเผยขอ้มลู
▪ ผลกัดนัการน ากรอบธรรมาภบิาลขอ้มลู (Data Governance Framework 1.0) ไปใช้

ในหน่วยงานภาครฐัในทุกระดบั
▪ จดัท าการใหบ้รกิารขอ้มลู (Data as a Service) ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัในทุก

หน่วยงานภาครฐั
▪ น าแนวคดิการบรหิารแบบ Agile มาใชใ้นการออกกฎหมายและนโยบายของรฐั

▪ สง่เสรมิการเปิดเผยขอ้มลูภาครฐัโดยยดึผูใ้ชง้านเป็นศนูยก์ลาง (User-
Centric) 

▪ เปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาร่วมออกแบบการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูของภาครฐั

▪ ประชาสมัพนัธก์ารใชป้ระโยชน์ขอ้มลูเปิดภาครฐัใหเ้ขา้ถงึประชาชนทุกกลุ่ม
▪ สง่เสรมิใหป้ระชาชนและธุรกจิใชข้อ้มลูเปิดของภาครฐัในการตรวจสอบการ

ท างานของภาครฐั
▪ จดัใหม้ชี่องทางในการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการปรบัปรุง

และพฒันาบรกิารภาครฐั
▪ พฒันาศกัยภาพและทกัษะดจิทิลัใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรฐั โดยสอดคลอ้งกบั

กรอบธรรมาภบิาลขอ้มลู มรีะบบการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์และมกีารสรา้ง
ชุมชนผูป้ฏบิตั ิ(Community of Practice) 
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ผลการศึกษา

การใช้ข้อมลูร่วมกนั (Data Sharing)

▪ พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของการใช้ข้อมูลร่วมกนั เช่น 
มาตรฐานขอ้มลู (Data Standard) แนวทางการสรา้ง API (API 
Guidance) และขอ้ตกลงการใชเ้ทมเพลตขอ้มลูรว่มกนั (Template 
Data Sharing Agreement) ซึง่จะช่วยลดอุปสรรคทางดา้นเทคนิค
ของการพฒันางานบรกิารดจิทิลัภาครฐั 

▪ ก าหนดแนวทางของการใช้ข้อมลูร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
ให้ชดัเจนเพือ่ลดความสบัสนของการน า พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลไปใช ้โดยการระบุใหช้ดัเจนว่าขอ้มลูใดทีถ่อืเป็นขอ้มลูสว่น
บุคคลหรอืขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยใชร้่วมกนัได้

▪ จดัตัง้ทีมขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงสู่ดิจิทลัขององคก์ร โดยการ
จดัท าแบบบรรยายลกัษณะบทบาท (Role Description) ส าหรบั
ต าแหน่งดา้นดจิทิลั เช่น ต าแหน่ง user researcher, data analyst, 
software developer, product manager, service designer เป็นตน้  
ซึง่จะช่วยใหห้น่วยงานมบีุคลากรทีม่ทีกัษะดจิทิลัในต าแหน่งและ
วชิาชพีทีห่ลากหลายมากขึน้ แกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้น
ดจิทิลั และลดค่าใชจ้่ายในการจา้งบุคลากรภายนอก

▪ จดัท าโครงการต้นแบบ (Engagement Project) ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่สรา้ง
โอเพนซอรส์เครือ่งมอืดจิทิลั (Digital Tools Open Source) ใหห้น่วยงานอื่น ๆ น าโอเพน
ซอรส์เครือ่งมอืดจิทิลัไปใชพ้ฒันางานบรกิารภาครฐัของหน่วยงานตนเองต่อไป แล้วจงึน า
ระบบงานบรกิารของแต่ละหน่วยงานมาเชือ่มต่อกนัในภายหลงัโดยไมจ่ าเป็นตอ้งสร้าง Single 
website domain ขึน้มาก่อนกไ็ด ้

▪ หน่วยงานกลางด้านดิจิทลัควรก าหนดธรรมาภิบาลดิจิทลั (Digital Governance) 
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่กระตุน้ใหห้น่วยงานเกดิความรูส้กึร่วมในการเป็นเจา้ของ 
(Sense of Ownership)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ธรรมาภิบาลและการท างานร่วมกนั 
(Governance and Cooperation on Digital Transformation)

ทกัษะดิจิทลั (Digital Skills)

▪ พฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัให้ใช้งานง่ายและจดัท ามาตรฐานข้อมลูการท า
สญัญาแบบเปิด (Open Contracting Data Standard) เนื่องจากการปรบัปรุงระบบใหม้ี
ประสทิธภิาพและการลดกระบวนงานทีไ่มจ่ าเป็นในการท าสญัญา จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการ 
SMEs สามารถเขา้ถงึการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัไดม้ากขึน้ เช่น การใหผู้ข้ายลงนามใน
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในครัง้แรกทีท่ าสญัญากบัหน่วยงานภาครฐัเพยีงครัง้เดยีว โดยไม่
จ าเป็นตอ้งลงนามอกีในการท าสญัญาครัง้ต่อไป เป็นตน้

การจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัและการเข้าถึงของ SMEs 
(Digital Procurement Systems and SME Accessibility

ก าหนดแผนระยะสัน้-ระยะกลางท่ีควรเร่งด าเนินการ
เป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การใชข้อ้มลูรว่มกนั การพฒันาทกัษะ
ดจิทิลั ธรรมาภบิาลดจิทิลั และระบบการจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐั 

จดัท าโครงการต้นแบบร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ก่อน เพื่อสรา้งมาตรฐานการท างานและโอเพนซอรส์
เครือ่งมอื ดจิทิลั โดยควรด าเนินการดงันี้ 

• ก าหนดหน่วยงานกลางและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งที่
จะรบัผดิชอบโครงการตน้แบบรว่มกนัใหช้ดัเจน

• สรา้งโอเพนซอรส์เครือ่งมอืดจิทิลั เพื่อเป็นมาตรฐาน
การท างานใหห้น่วยงานอื่นน าไปใชต่้อไป

• ก าหนดมาตรฐานขอ้มลู การออกแบบ API และ
กรอบการใชข้อ้มลูรว่มกนัใหส้อดคลอ้งกบั พรบ.
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

แสวงหาความร่วมมือกบัรฐับาลหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์และ
ตวัอยา่งทีด่ใีนการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงสู่ดจิทิลั
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แผนปฏิบติัการของรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์ปี 2016-2020 (The eGovernment Action Plan 2016-2020)

การให้บริการสาธารณะด้วยช่องทางดิจิทลัอย่างเตม็รปูแบบ (Digital by default)

หลกัการครัง้เดียว (Once-only principle)

ครอบคลมุและเข้าถึงได้ (Inclusive and accessible)

เปิดกว้างและโปร่งใส (Open and transparent)

บริการดิจิทลัสาธารณะข้ามพรมแดน (Cross-border)

สามารถท างานร่วมกนัได้ (Interoperable)

เช่ือถือได้และปลอดภยั (Trustworthy and secure)

การใหบ้รกิารแบบดจิทิลัเป็นตวัเลอืกทีต่อ้งการผ่านจดุตดิต่อเพยีงจดุเดยีว

ประชาชนและธุรกจิใหข้อ้มลูเพยีงครัง้เดยีวต่อการใชบ้รกิารสาธารณะ

บรกิารสาธารณะดจิทิลัทีค่รอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั

หน่วยงานสาธารณะแบ่งปันขอ้มลูระหว่างกนั ประชาชนและธุรกจิสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูของตนเองและมสี่วนรว่มกบัธุรกจิ/ผูอ้ื่นในการออกแบบบรกิาร

บรกิารสาธารณะดจิทิลัขา้มพรมแดน เพื่อป้องกนัการกระจดักระจายและ
รบัประกนัความคล่องตวัภายในตลาดเดยีวของสหภาพยุโรป

บรกิารไดร้บัการออกแบบมาเพื่อใหท้ างานรว่มกนัไดอ้ย่างราบรื่นใน
ตลาดเดยีวและทัว่ทัง้องคก์ร

ความคดิรเิริม่ทีไ่กลกว่าแค่การปฏบิตัติามกฎหมายในการปกป้องขอ้มลู 
ความเป็นส่วนตวั และความปลอดภยัดา้นไอที

แนวทาง/หลกัการทีน่ ามาใชใ้นการออกแบบ พฒันาบรกิาร และ การเรง่การเปลีย่นแปลงทางดจิทิลัของรฐับาลในสหภาพยโุรป มดีงันี้

▪ แผนปฏบิตักิารฯ มจีุดมุง่หมายเพือ่สนบัสนุนกระบวนการบรหิารจดัการ ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิาร และเพิม่ประสทิธภิาพดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิลัอยา่งเตม็ที ่รวมถงึ
ลดภาระการบรหิารของธุรกจิและพลเมอืงโดยท าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์ีร่วดเรว็ สะดวก และประหยดั ซึง่น าไปสูผ่ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมต่อสงัคมโดยรวมต่อไป

▪ ภายในปี 2020 การบรหิารรฐักจิและสถาบนัในสหภาพยโุรปจะเปิดกวา้ง มปีระสทิธภิาพ และครอบคลุม โดยใหบ้รกิารสาธารณะดจิทิลัแบบไรพ้รมแดน เป็นส่วนตวั เป็น
มติรกบัผูใ้ชแ้ก่พลเมอืงและธุรกจิทัง้หมด
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Pillar I:
การปรบัปรงุระบบราชการให้ทนัสมยัโดยใช้ ICT 

(Modernizing public administration with ICT)

Pillar II: 
การเปิดใช้งานบริการดิจิทลัสาธารณะข้ามพรมแดน (Enabling cross-

border mobility with digital public services)

Pillar III: 
การอ านวยความสะดวกในการมีปฏิสมัพนัธ์

ทางดิจิทลัของประชาชนและภาคธรุกิจ
(Facilitating digital interaction with citizens and businesses)

2016 2017 2018 2019 202020-point action plan

เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารราชการ ซึง่มคีวามส าคญัต่อสภาพ
เศรษฐกจิในปัจจุบนัและบรบิทของการลดการใชจ้่ายดา้นงบประมาณ

โดยใชเ้ครือ่งมอืดจิทิลัทีส่ าคญั

เพือ่อ านวยความสะดวกในการเคลือ่นยา้ยและการเขา้ถงึบรกิารดจิทิลั
สาธารณะขา้มพรมแดนส าหรบัพลเมอืงและธุรกจิในสหภาพยุโรปที่

ท างานร่วมกนัได้

เพื่อปรบัปรงุการใหบ้รกิารดจิทิลัสาธารณะ โดยปรบัปรงุประสบการณ์ของผูใ้ช ้
เชน่ การปรบัเปลีย่นใหเ้เคารพความเป็นส่วนตวัและการปกป้องขอ้มลู ซึ่งตอ้ง

อาศยัการมสี่วนรว่มของผูใ้ชใ้นการออกแบบ ผลติ และส่งมอบบรกิาร

สนบัสนุนการเปลีย่นผา่นของประเทศใน EU
ไปสู่การจดัซือ้จดัจา้งทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ตม็

รปูแบบและการใช ้contract registers

เรง่การใชบ้รกิารระบุตวัตนทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(eIDAS)

รบัรองความยัง่ยนืของโครงสรา้งพืน้ฐาน
บรกิารดจิทิลัขา้มพรมแดน

น าเสนอ European Interoperability Framework (EIF) ฉบบัแกไ้ขและการสนบัสนุนโดยประเทศในสหภาพยุโรป

ประสานงานการพฒันาตน้แบบส าหรบั 
European Catalogue of ICT standards 

ส าหรบัการจดัซือ้จดัจา้งสาธารณะ

แนะน าหลกัการ 'digital by default' และ 'once-only' การออกใบแจง้หนี้อเิลก็ทรอนิกส ์การจดัซือ้ทางอเิลก็ทรอนิกส ์และประเมนิการด าเนินการทีเ่ป็นไปไดข้องหลกัการทีไ่มด่ัง้เดมิ

ยื่นขอ้เสนอ Single Digital Gateway
ท าให ้European e-Justice Portal เป็น

ศนูยข์อ้มลูแบบครบวงจร

เชื่อมต่อโครงขา่ยบงัคบัของการลงทะเบยีน
ธรุกจิของประเทศใน EU ทัง้หมด

พฒันาการเชื่อมต่อโครงขา่ย
อเิลก็ทรอนิกสข์องทะเบยีนการลม้ละลาย

น าเสนอความคดิรเิริม่ส าหรบัโซลูชนั
ดจิทิลัตลอดวงจรชวีติของบรษิทั

ขยายเวลา Single Electronic Mechanism 
ส าหรบัขึน้ทะเบยีนและช าระภาษมีลูคา่เพิม่

เปิดตวัโครงการน ารอ่งบนหลกัการ Once-
Only ส าหรบัธรุกจิ

สรา้งกลไกการรายงานแบบเดีย่วส าหรบั
การขนส่งเอกสารทางทะเลและทางดจิทิลั

ตัง้ค่าการแลกเปลีย่นขอ้มลูประกนัสงัคม
ทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สิน้

พฒันา EURES European Job 
Mobility Portal

สนบัสนุนประเทศในสหภาพยุโรปในการพฒันาบรกิาร eHealth ขา้มพรมแดน

ประเมนิการใชห้ลกัการ once-only 
ส าหรบัพลเมอืงขา้มพรมแดน

เรง่การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานขอ้มลู INSPIRE Directive

เปลีย่น/ปรบัปรงุเวบ็ไซตข์อง EU เพื่อ
ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน
และธรุกจิส าหรบัโครงการและนโยบาย

การด าเนินงานและกรอบระยะเวลา ภายใตแ้ผนปฏบิตักิารของรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ปี 2016-2020 (The eGovernment Action Plan 2016-2020)



ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 กบัยทุธศาสตรช์าติ 
และ ร่าง แผนพฒันาฯ ฉบบั 13
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ยุทธศาสตรช์าติด้านการ
ปรบัสมดลุและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครฐั

ยุทธศาสตรช์าติด้าน
การสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั 

ยุทธศาสตรช์าติด้าน
การสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตรช์าติด้านการ
พฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

บรูณาการข้อมลูและกระบวนงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือการ
บริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

พฒันาบริการท่ีสะดวกและการ
เข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวก
แก่ภาคธรุกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมลูของรฐั

ระ
ดบั

ที่
1 

ระ
ดบั

ที่
2 

ระ
ดบั

ที่
3 

หมดุหมายท่ี 13 ไทยมีภาครฐั
ท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และ

ตอบโจทยป์ระชาชน

หมดุหมายท่ี 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลง และคน
ไทยทุกคนมีความคุ้มครอง

ทางสงัคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม

หมดุหมายท่ี 12 ไทยมีก าลงัคน
สมรรถนะสงูมุ่งเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่ง
อนาคต

หมดุหมายท่ี 8 ไทยมีพืน้ท่ีและ
เมืองอจัฉริยะท่ีน่าอยู่

ปลอดภยั เติบโตได้อย่างยัง่ยืน

หมดุหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชัน้น าด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรปูมลูค่าสงู

หมดุหมายท่ี 4 ไทยเป็นศนูยก์ลางการแพทยแ์ละสขุภาพมลูค่าสงู

หมดุหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแขง็ 
มีศกัยภาพสงู และสามารถแข่งขนัได้

หมดุหมายท่ี 6 ไทยเป็นศนูยก์ลางด้านดิจิทลัและอตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ ของอาเซียน

ยทุ
ธศ

าส
ตร

์

ร่าง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ยทุธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตรด์้านการสรา้ง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตรช์าติด้าน
ความมัน่คง (ความปลอดภยัไซเบอร์

และการคุกคามทางเทคโนโลย)ี

หมดุหมายท่ี 2 ไทยเป็นจดุหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคณุภาพ
และความยัง่ยืน 

หมดุหมายท่ี 11 ไทยสามารถ
ลดความเส่ียงและผลกระทบ
จากภยัธรรมชาติและ การ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

(ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570



4. บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

แนวทางการแก้ไขข้อจ ากดัและอปุสรรคจากแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ.2563-2565
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ประเดน็ปัญหาด้านกฎหมาย ประเดน็ปัญหาด้านความ
รว่มมือระหว่างหน่วยงาน 

ประเดน็ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

1. พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย
ด้วยรฐับาลดิจิทลั

2. สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

3. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั4 ย

ทุธ
ศา

สต
ร์

‘66
-’7

0
ข้อ

จ า
กดั

แล
ะอ

ปุส
รร
ค

ขัน้ตอนและระบบให้บริการ
ท่ียุ่งยากและซบัซ้อน 

Digital Divided ของผูใ้ช้บริการทัง้
ในแง่ทรพัยากร และทกัษะ

การจดัเกบ็ข้อมลูของภาค
การเกษตร ภาค SMEs ไทย 

ความไว้วางใจ 
(Trust)

ประเดน็ปัญหาด้าน
งบประมาณ 

ประเดน็ปัญหาบริการ
ออนไลน์ 

ประเดน็ปัญหาด้านข้อมูล ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ด้ า น
แพลตฟอรม์กลางภาครฐั

ประเดน็ปัญหาด้าน
บุคลากร



ความเช่ือมโยงของประเดน็ส าคญัภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครฐัผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 และแผนพฒันา
รฐับาลดิจิทลั
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4. บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

1. พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย
ด้วยรฐับาลดิจิทลั

2. สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

3. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั4 ย

ทุธ
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มาตรา 5 วรรคท้าย และมาตรา 12 (7)
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2 หน่วยงานรฐัต้องด าเนินการตาม
แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั 

มาตรา 12 (1) (2)

ด าเนินการจดัท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ใน
รปูแบบข้อมูลดิจิทลั และด าเนินการให้มีการ
เช่ือมโยงบริการดิจิทลัของหน่วยงานรฐัให้เกิด

บริการสาธารณะแบบเบด็เสรจ็

มาตรา 12 วรรคท้าย 
มาตรา 13 14 และ 16

จดัให้มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลู
ระหว่างกนัตามท่ีหน่วยงานรฐัแห่งอ่ืนรอ้งขอ

ธรรมาภิบาลและการด าเนินการตามมาตรฐาน เช่ือมโยงและเปล่ียนข้อมลูท าบริการในรปูแบบดิจิทลั

มาตรา 12

จดัท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐัในระดบั
หน่วยงาน

มาตรา 4 ประกอบมาตรา 12

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนด และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

คณะกรรมการพฒันารฐับาลดิจิทลัก าหนด

มาตรา 17

จดัท าข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ในรปูแบบข้อมูลดิจิทลัต่อ

สาธารณะ

มาตรา 18

จดัท าข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในรปูแบบข้อมูลดิจิทลัต่อ

สาธารณะมาเปิดเผยท่ีศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐั 

ท าข้อมลูเปิด และเปิดบนศนูยฯ์

ด าเนินการตามแผนฯ

มาตรา 12 (3)

จดัให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทลั

ข่องทางช าระเงินทางดิจิทลั

มาตรา 12 (4)

จดัให้มีระบบพิสจูน์ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั

ระบบพิสจูน์ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั

มาตรา 12 (5)

จดัให้มีมาตรการหรือระบบรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัในการเข้าสู่ระบบดิจิทลัของ

หน่วยงานรฐัโดยอย่างน้อย 

มาตรการความมัน่คงปลอดภยัใน
การใช้งานระบบดิจิทลัของรฐั

มาตรา 11

ห้ามเรียกส าเนาเอกสาร
ราชการจากประชาชน 

มาตรา 12 (6)

จดัให้มีการพฒันาทกัษะบุคลากรภาครฐั

ทกัษะบคุลากรภาครฐั
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แผน/ยุทธศาสตร์
ระดบัชาติต่างๆ

การศึกษา สุขภาพและ
การแพทย์

การเกษตร ความเหลื่อมล า้
ทางสิทธิ
สวสัดิการ
ประชาชน 

การมีส่วนรว่ม
โปรง่ใสและ
ตรวจสอบได้
ของประชาชน 

การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SME) 

แรงงาน ส่ิงแวดล้อม ยุติธรรม ท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580)

▪ การพฒันา
และ
เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์
▪ การสรา้ง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สงัคม

▪ การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
▪ การสรา้ง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทางสงัคม

▪ การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
▪ การสรา้งการ
เตบิโตบน
คุณภาพชวีติที่
เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

▪ การสรา้ง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทางสงัคม

▪ การปรบัสมดุล
และพฒันา
ระบบการ
บรหิารจดัการ
ภาครฐั

▪ การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
▪ การสรา้ง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทางสงัคม

▪ การพฒันาและ
เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์

▪ การสรา้ง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทางสงัคม

▪ การสรา้งการ
เตบิโตบน
คุณภาพชวีติที่
เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

▪ การปรบัสมดุล
และพฒันา
ระบบการ
บรหิารจดัการ
ภาครฐั

▪ การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั

▪ การสรา้งการ
เตบิโตบน
คุณภาพชวีติที่
เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 
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แผน/
ยุทธศาสตร์

ระดบัชาติต่างๆ 

การศึกษา สุขภาพและ
การแพทย์

การเกษตร ความเหลื่อมล า้
ทางสิทธิสวสัดิการ

ประชาชน 

การมีส่วนรว่ม 
โปรง่ใสและ

ตรวจสอบได้ของ
ประชาชน 

การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SME) 

แรงงาน ส่ิงแวดล้อม ยุติธรรม ท่องเท่ียว

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ
พ.ศ. 2561-2580

▪ การพฒันา
ศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชวีติ
▪ การพฒันาการ
เรยีนรู ้

▪ อุตสาหกรรมและ
บรกิารแห่ง
อนาคต
▪ การเสรมิสรา้งให้
คนไทยมสีขุ
ภาวะทีด่ี

▪ การเกษตร
▪ อุตสาหกรรม
และบรกิาร
แห่งอนาคต

▪ ความเสมอภาค
และหลกัประกนั
ทางสงัคม

▪ การบรกิาร
ประชาชนและ
ประสทิธภิาพ
ภาครฐั 

▪ ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

▪ การพฒันา
ศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชวีติ

▪ พืน้ทีแ่ละเมอืง
น่าอยู่อจัฉรยิะ

▪ กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุตธิรรม 

▪ ท่องเทีย่ว

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 
(ฉบบัปรบัปรงุ)

▪ ดา้นการศกึษา ▪ ดา้นสาธารณสขุ ▪ ดา้น
เศรษฐกจิ

▪ ดา้นสงัคม ▪ ดา้นการเมอืง
▪ ดา้นการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ
▪ ดา้นการป้องกนั
และปราบปราม
การทุจรติและ
ประพฤตไิม่ชอบ

▪ ดา้นเศรษฐกจิ ▪ ดา้นวฒันธรรม 
กฬีาแรงงานและ
การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์

▪ ดา้นเศรษฐกจิ

▪ ดา้นทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้ม

▪ ดา้นกระบวน
การยุตธิรรม

▪ ดา้นเศรษฐกจิ

ร่าง แผนพฒันา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 
2566-2570)

▪ หมุดหมายที่ 9 
ไทยมคีวาม
ยากจนขา้มรุ่น
ลดลง
▪ หมุดหมายที่

12 ไทยมี
ก าลงัคน
สมรรถนะสงู

▪ หมุดหมายที ่4
ไทยเป็น
ศนูยก์ลาง
การแพทยแ์ละ
สขุภาพมลูค่าสงู 

▪ หมุดหมายที่
1 ไทยเป็น
ประเทศชัน้
น าดา้นสนิคา้
เกษตรและ
เกษตรแปร
รปูมลูค่าสงู 

▪ หมุดหมายที ่9 
ไทยมคีวาม
ยากจนขา้มรุ่น
ลดลง และคนไทย
ทุกคนมคีวาม
คุม้ครองทางสงัคม
ทีเ่พยีงพอ 
เหมาะสม 

▪ หมุดหมายที ่13
ไทยมภีาครฐัที่
ทนัสมยั มี
ประสทิธภิาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

▪ หมุดหมายที ่7 
ไทยมวีสิาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่
เขม้แขง็ มี
ศกัยภาพสงู และ
สามารถแขง่ขนัได้

▪ หมุดหมายที ่12
ไทยมกี าลงัคน
สมรรถนะสงูมุ่ง
เรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทยก์ารพฒันา
แห่งอนาคต 

▪ หมุดหมายที ่11
ไทยสามารถลด
ความเสีย่งและ
ผลกระทบจาก
ภยัธรรมชาติ
และ การ
เปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ

▪ หมุดหมายที่
13 ไทยมี
ภาครฐัที่
ทนัสมยั มี
ประสทิธภิาพ
และตอบ
โจทย์
ประชาชน 

▪ หมุดหมายที่ 2
ไทยเป็น
จุดหมายของ
การท่องเทีย่ว
ทีเ่น้นคุณภาพ
และความ
ยัง่ยนื 
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แผน/ยุทธศาสตร์
ระดบัชาติต่างๆ

การศึกษา สุขภาพและ
การแพทย์

การเกษตร ความเหลื่อมล า้
ทางสิทธิ
สวสัดิการ
ประชาชน 

การมีส่วนรว่ม
โปรง่ใสและ
ตรวจสอบได้
ของประชาชน 

การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SME) 

แรงงาน ส่ิงแวดล้อม ยุติธรรม ท่องเท่ียว

นโยบายและแผน
ระดบัชาติว่าด้วย
การพฒันาดิจิทลั
เ พื่ อ เ ศ รษ ฐ กิ จ
และสงัคม 
(พ.ศ. 2561-2580) 

▪ ยุทธศาสตรท์ี่
3 สรา้งสงัคม
คุณภาพที่
ทัว่ถงึเท่า
เทยีมดว้ย
เทคโนโลยี
ดจิทิลั

▪ ยุทธศาสตรท์ี่
3 สรา้งสงัคม
คุณภาพที่
ทัว่ถงึเท่าเทยีม
ดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิลั

▪ ยุทธศาสตรท์ี่
2 ขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิดว้ย
เทคโนโลยี
ดจิทิลั

▪ ยุทธศาสตรท์ี่
3 สรา้งสงัคม
คุณภาพที่
ทัว่ถงึเท่าเทยีม
ดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิลั

▪ ยุทธศาสตรท์ี่
4 ปรบัเปลีย่น
ภาครฐัสูก่าร
เป็นรฐับาล
ดจิทิลั

▪ ยุทธศาสตรท์ี่
2 ขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิดว้ย
เทคโนโลยี
ดจิทิลั
▪ ยุทธศาสตรท์ี่

6 สรา้งความ
เชื่อมัน่ในการ
ใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั

▪ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
พฒันาก าลงัคน
ใหพ้รอ้มเขา้สู่
ยุคเศรษฐกจิ
และสงัคมดจิทิลั

▪ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
สรา้งสงัคม
คุณภาพที่
ทัว่ถงึเท่าเทยีม
ดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิลั

▪ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ปรบัเปลีย่น
ภาครฐัสูก่าร
เป็นรฐับาล
ดจิทิลั

▪ยุทธศาสตรท์ี่ 2
ขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิดว้ย
เทคโนโลยี
ดจิทิลั
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แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั

ขีดความสามารถด้าน
สขุภาพและการแพทย์

ขีดความสามารถ
ด้านการศึกษา

ขีดความสามารถ
ด้านการมีส่วนร่วม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้

ขีดความสามารถ
ด้านการเกษตร

ขีดความสามารถ
ด้านความเหล่ือมล า้สิทธิ 
สวสัดิการประชาชน

ขีดความสามารถ
ด้านส่ิงแวดล้อม

ขีดความสามารถ
ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อม

ขีดความสามารถ
ด้านแรงงาน

ขีดความสามารถ
ด้านยติุธรรม

SDGs มเีป้าหมายทีค่รอบคลุมหลายมติ ิโดยเน้น
ใหค้วามส าคญักบัคน สิง่แวดลอ้ม ความมัง่คัง่ 
สนัตภิาพ และความรว่มมอื

เป้าหมายหลกัภายใต้ Agenda 2030 ของ SDGs ท่ีมีความเก่ียวโยงกบัการพฒันารฐับาลดิจิทลั ได้แก่

o เป้าหมายที ่1: welfare 
o เป้าหมายที ่2, 12, 14: Agriculture
o เป้าหมายที ่3: Health

o เป้าหมายที ่16: Justice
o เป้าหมายที ่13: Environment
o เป้าหมายที ่8, 9: Labour
o เป้าหมายที ่8: Tourism

o เป้าหมายที ่4: Education
o เป้าหมายที ่8, 9: SMEs
o เป้าหมายที ่11, 16: Participation

ขีดความสามารถ
ด้านท่องเท่ียว
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Overall & Digital Competitiveness

Global Competitiveness Index 
(GCI)

Global Competitiveness Index 
4.0 (GCI 4.0)

World Competitiveness 
Ranking (WCR)

World Digital Competitiveness 
Ranking (WDCR)

Digital 
Infrastructure

E-transaction and Services
Regulatory,

Standard, & Trust
Digital Workforce

R&D and Data 
Management

Network Readiness 
Index (NRI)

ICT development 
Index (IDI)

Ease of doing business (EODB)

B2c E-Commerce Index

E-Government Development 
Index

Global Cybersecurity 
Index (GCI)

E-Participation Index 
(EPI)

Governance Pillar 
(NRI)

Human development 
Index (HDI)

Human Capital Index 
(HCI)

Global Innovation Index 
(GII)

2016 2017

34 32137 countries

2018 2019

38 40141 countries

2020 2021

29 2864 countries

2019 2020

40 3963 countries

2016 2017

56 51
134 countries

2016 2017

79 78
176 countries

2019 2020
27 21190 countries

2019 2020
48 42152 countries

2018 2020
73 57193 countries

Digital Adoption Index (DAI)
2014 2016
61 61180 countries

Fintech E-payment Readiness Index
2015
15 1521 countries

2016

Government E-Payment Adoption 
Ranking (GEAR) 2011

43 4773 countries

2018

2018 2020

35 44
194 countries

2018 2020
82 51

193 countries

2019 2020

78 79
189 countries

2019 2020

65 63
174 countries

*** HCI และ HDI สามารถสะท้อนการพฒันาด้านก าลงัคนโดยรวมของประเทศ

** **

**

** ปัจจบุนั ดชันี/การจดัอนัดบัดงักล่าวได้มีการหยดุจดัท าไปแล้ว

*

* หมายถึง ดชันี/การจดัอนัดบัดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณจากปีเปรียบเทียบ

*

*

* ***

***

2019 2020
43 44

131 countries

Training & Education 
(WDCR) 2019 2020

50 5563 countries

2019 2020

59 47
134 countries

เป็นดชันีท่ีจดัท าขึน้
ทุกๆ 1 หรือ 2 ปี

เป็นดชันีท่ีจดัท าขึน้
เฉพาะกิจ มิได้จดัท าประจ า

เป็นมิติย่อยของการจดั
อนัดบั(Pillar/Sub-Pillar)

ทีม่า: Time consulting (2021)

สรปุภาพสถานะการพฒันาด้านดิจิทลัของประเทศไทยในปัจจบุนั ผา่นตวัช้ีวดัระดบัสากล



ในปี 2563 ไทยมีอนัดบัเรื่องการให้บริการออนไลน์ท่ีค่อนข้างสงู และมีอนัดบัต า่ในเรือ่งของโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม และ ทุนมนุษย์

หมายเหตุ: มปีระเทศทีไ่ดร้บัการศกึษาทัง้หมด 193 ประเทศ
ทีม่า: United Nations e-Government Survey 2020
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ประเทศไทย
(ข้อมลูปี )

อนัดบัปี 2018 
(193 ประเทศ)

S

W

ในปี 2563 อนัดบัดชันีรฐับาลอิเลก็ทรอนิกสมี์การถกูปรบั
สงูขึ้น เน่ืองมาจากการให้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน
ภาครฐัท่ีถกูมองเป็นจดุแขง็ท่ีประเทศไทยสามารถท าได้ดีและ
มีการพฒันาอย่างก้าวกระโดดเม่ือเทียบกบัปี 2018

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และทุนมนุษยย์งัถกูจดัไว้
ในอนัดบัท่ียงัไม่สงูมาก นอกจากนัน้คะแนนและอนัดบัใน
ด้านทุนมนุษยย์งัมีการปรบัตวัลดลงจากปี 2018

S W

ค่าตวัช้ีวดั
(0-1)

อนัดบัปี 2020 
(193 ประเทศ)

ค่าตวัช้ีวดั
(0-1)



ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการส่งเสริมการมีส่วนรว่มทางอิเลก็ทรอนิกสส์งู โดยมีความก้าวหน้าใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการไตรต่รองนโยบาย (E-Consulting)  ค่อนข้างมาก

หมายเหตุ: มปีระเทศทีไ่ดร้บัการศกึษาทัง้หมด 193 ประเทศ
ทีม่า: United Nations e-Government Survey 2018 และ 2020
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ปี อนัดบั ค่าตวัช้ีวดั % โดยรวม Stage 1 
(E-Information)

Stage 2 
(E-Consulting)

Stage 3
(E-Decision-making)

2561 82 0.6517 66.30% 86.67% 65.22% 45.45%

2563 51 0.7738 77.91% 85.19% 76.19% 45.45%

ในปี 2563 อนัดบัดชันีการมีส่วนร่วมทางอิเลก็ทรอนิกสม์ีการ
ถกูปรบัสงูขึ้น เน่ืองจากประเทศไทยได้รบัการประเมินด้าน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการไตร่ตรอง
นโยบายหรือบริการสาธารณะ (E-Consulting) มากข้ึนถึง 
10.97%

อย่างไรกต็ามจะเหน็ได้ว่าผลการประเมินด้านการ
เผยแพร่ข้อมลู (E-Information) นัน้มีแนวโน้มท่ีลดลง จาก
ปี 2561 (-1.48%) อีกทัง้ผลการประเมินในด้านการเพ่ิมขีด
ความสามารถของพลเมืองผ่านการร่วมออกแบบนโยบาย
และบริการสาธารณะ (E-decision-making) นัน้ยงัไม่มี
การเปล่ียนแปลง และยงัถือว่าอยู่ในเกณฑค่์อยข้างต า่

S W



หน่วยงานท่ีต้องปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครฐัผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562
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ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

ส่วนราชการฝ่ายบริหาร
▪ ราชการสว่นกลาง
▪ ราชการสว่นภมูภิาค
▪ ราชการสว่นทอ้งถิน่

ส่วนราชการอ่ืนๆ

▪ รฐัวสิาหกจิ
▪ องคก์ารมหาชน
▪ องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ
▪ สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั
▪ รฐัสภา
▪ ศาล
▪ องคก์รอยัการ
▪ หน่วยงานอสิระของรฐั



12 สาระส าคญั พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครฐัผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562

124ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

หน่วยงานรฐัตอ้งด าเนินการตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั และจดัหาหรอืปรบัปรุงแผนของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งพรอ้มจดัสง่แผนให ้สพร. 
ทราบดว้ย รวมทัง้ตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนนโยบาย และแนวปฏบิตัดิงักล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

มาตรา 5 วรรคท้าย และมาตรา 12 (7)

มาตรา 12

จดัท าธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐัในระดบัหน่วยงานและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั

มาตรา 12 (1) (2)

ด าเนินการจดัท าขอ้มลูตามภารกจิใหอ้ยู่ในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลั และด าเนินการใหม้กีารเชื่อมโยงบรกิารดจิทิลัของหน่วยงานรฐัใหเ้กดิบรกิาร
สาธารณะแบบเบด็เสรจ็

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการพฒันารฐับาลดิจิทลัก าหนด

มาตรา 4 ประกอบมาตรา 12

มาตรา 12 วรรคท้าย มาตรา 13 14 และ 16

จดัใหม้กีารเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนัตามทีห่น่วยงานของรฐัแห่งอื่นรอ้งขอ

มาตรา 17

จดัท าขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ ในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัต่อสาธารณะ

1

2

3

4

5

6



12 สาระส าคญั พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครฐัผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562

125ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

จดัท าขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัต่อสาธารณะมาเปิดเผยทีศ่นูย์กลางขอ้มลูเปิดภาครฐั 

มาตรา 18

มาตรา 12 (3)

จดัใหม้รีะบบการช าระเงนิทางดจิทิลัอกีชอ่งทางหน่ึงและอาจตกลงกบัหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นใหเ้กบ็ค่าบรกิาร ค่าปรบั หรือค่าใชจ้่ายอื่นใด จาก
ประชาชนจากการใหบ้รกิารของหน่วยงานของรฐัแทนได้

มาตรา 12 (5)

จดัใหม้มีาตรการหรอืระบบรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการเขา้สูร่ะบบดจิทิลัของหน่วยงานรฐัโดยอย่างน้อย ตอ้งจดัใหม้รีะบบป้องกนัหรอื
รบัมอืกบัภยัคุกคามหรอืความเสีย่งทางไซเบอรต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

มีระบบพิสูจน์ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั – จดัใหม้รีะบบพสิจูน์ยนืยนัตวัตนทางดจิทิลัเพือ่ประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกในการบรกิารประชาชน

มาตรา 12 (4)

มาตรา 11

หา้มเรยีกส าเนาเอกสารราชการจากประชาชน – หน่วยงานของรฐัทีม่อี านาจอนุมตั ิอนุญาต รบัจดทะเบยีน รบัจดแจง้ หรอืรบัแจง้ตอ้ง
ด าเนินการใหห้น่วยงานของรฐัทีอ่อกเอกสารหรอืหลกัฐานราชการ ซึง่ตอ้งใชป้ระกอบการด าเนินการนัน้ ใหห้น่วยงานของรฐัที่ออกเอกสาร หรอื
หลกัฐานราชการทีส่ง่ขอ้มลู หรอืส าเนาเอกสาร หรอืหลกัฐานผ่านช่องทางดจิทิลั เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัประกอบกาพจิารณา

มาตรา 12 (6)

จดัใหม้กีารพฒันาทกัษะบุคลากรภาครฐัใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการด าเนินานบรหิารงานและการบรหิารภาครฐัผ่านระบบดจิทิลั ใหเ้ป็นไป
ตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั

7
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9
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ตารางแสดงรายการเอกสารท่ีมีการใช้งานในกระบวนงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครฐั
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ล าดบั ช่ือเอกสารหลกัฐานประกอบ ช่ือหน่วยงาน จ านวกระบวนงานท่ีใช้ จ านวนคู่มือท่ีใช้
1 บตัรประจ าตวัประชน กรมการปกครอง 3,210 657,124
2 หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 1,753 128,893
3 ส าเนาทะเบยีนบา้น กรมการปกครอง 1,642 398,820
4 หนงัสอืเดนิทาง กรมศุลกากร 857 20,481
5 ใบส าคญัเปลีย่นชือ่ กรมการปกครอง 754 70,620
6 หนงัสอืมอบอ านาจ กรมการปกครอง 678 38,351
7 บตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืพนกังาน องคก์ารของรฐั กรมการปกครอง 486 27,702
8 ทะเบยีนสมรส กรมการปกครอง 187 7,239
9 แบบค ารอ้ง ก.46/2546 กรมเจา้ท่า 149 1,313
10 ประกาศนียบตัรสขุภาพ (คร.5) กรมเจา้ท่า 139 627
11 หนงัสอืรบัรองความประพฤตแิละรบัรองระยะเวลาการปฏบิตังิานในเรอืจากบรษิทั

หรอืหน่วยงานทีส่งักดั
กรมเจา้ท่า 128 1,342

12 ใบรบัรองแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 125 6,404
13 หนงัสอืคนประจ าเรอื (SEA MAN BOOK) กระทรวงคมนาคม 125 224
14 เอกสารแสดงระยะเวลาการปฏบิตัหิน้าที่ ในทะเล (SEA SERVICE) กรมเจา้ท่า 117 726
15 ใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ กรมการขนสง่ 109 1,961
16 บตัรประจ าตวันกัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 106 1,199
17 สตูบิตัร กรมการปกครอง 104 75,441
18 ใบอนุญาตใชเ้รอื (SHIP'S PARTICULARS) กรมเจา้ท่า 89 142
19 วุฒกิารศกึษาขัน้พืน้ฐาน สนง.การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 74 74
20 ใบอนุญาตใชเ้รอื กรมเจา้ท่า 68 1,744
21 หนงัสอืบรคิณหส์นธิ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 50 221
22 ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว สนง.ตรวจคนเขา้เมอืง 42 1,065
23 ใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20 กรมสรรพากร 36 206
24 ใบทะเบยีนพาณิชย์ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 35 3,647

ทีม่า: รายงานของสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ เรือ่งการปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิ และการบรกิารประชาชนดว้ยระบบดจิทิลัและรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยรฐับาลดจิทิลั พ.ศ. .



ข้อสงัเกตประเดน็ปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานของแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2563-2565

127

จากการศกึษาขอ้มลูความคบืหน้าการด าเนินโครงการโครงการ/แผนปฏบิตักิาร หรอืแผนงานภายใต้แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย ประจ าปี พ .ศ. 2563-2565 และการ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสงูของส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั คณะผูว้จิยัสามารถสรุปประเดน็ปัญหาทีพ่บบ่อยจากการด าเนินงานแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย ดงันี้

ประเดน็ปัญหาบริการออนไลน์ 
(e-Service)
บรกิารจ านวนมากยงัไม่อยู่ในรูปแบบ e-service และไม่สามารถ
เชือ่มกบั OSS เพือ่ใหบ้รกิาร ณ จุดเดยีวได้

ประเดน็ปัญหาด้านกฎหมาย 

ซึ่งพบบ่อยในการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 
โดยปัญหาด้านกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐเผชิญมตีัง้แต่ ระดับ
กฎหมาย/กฎระเบยีบของหน่วยงานไปจนถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใน
การพฒันารฐับาลดจิทิลัดา้นต่างๆ อาท ิกฎหมายธุรกจิด้านการยื่น
ค าขอและเอกสารผ่านทางช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์กฎหมายดา้นการ
ยนืยนัตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาการตคีวามกฎหมาย เช่น PDPA

ประเดน็ปัญหาด้านงบประมาณ 
หน่วยงานเจา้ภาพหลายหน่วยงานประสบปัญหาไม่สามารถเริ่ม
ด าเนินโครงการตามแผน หรือด าเนินโครงการต่อเนื่องได้
เนื่องจากไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนหรอืถูกปรบัลดงบประมาณ 

ปัญหาดา้นงบประมาณนี้ยงัรวมถงึการขาดงบประมาณดา้นการ
พัฒนา /ปรับปรุงระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่ง
สามารถส่งผลกระทบทางออ้มต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม
แผนแผน อาท ิการขยายบรกิาร การขยายฐานขอ้มลู เป็นตน้

ประเดน็ปัญหาด้านความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน
ความร่วมมอืในการด าเนินงานบางโครงการยงัมขีอ้จ ากดั เนื่ องจาก
แผนก าหนดภารกจิและหน่วยงานผูร้บัผดิชอบไวไ้ม่ชดัเจน ท าใหไ้ม่
สามารถหาหน่วยงานเจา้ภาพไดใ้นบางโครงการ 
นอกจากนัน้ ปัญหาด้านความร่วมมือยังพบในกลุ่มโครงการที่มี
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นจ านวนมาก ซึ่งมาจากสาเหตุที่หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของหน่วยงานในด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ  ไปจนถึงทศันคติ และการขาดความรู้ความเขา้ใจของ
บุคลากรภาครฐั

ประเดน็ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
การแพร่ระบาดได้สร้างทัง้โอกาสและความท้าทายในการ
ด าเนินการตามแผนในช่วงทีผ่่านมา ในทางหนึ่ง การแพร่ระบาด
ไดส้รา้งความจ าเป็นเร่งด่วนและโอกาสทางดา้นงบประมาณ ท า
ใหโ้ครงการบางส่วนคบืหน้ามากขึน้ 

ในทางกลบักนั กไ็ดส้รา้งความทา้ทายใหก้บัการด าเนินการบาง
โครงการ ทีต่้องอาศยัการพบปะซึ่งหน้า (face-to-face) ท าให้
ต้องมีการเลื่อน หรือยกเลิกบางกิจกรรม แม้ว่าจะมีการจัด
กจิกรรมในรปูแบบออนไลน์เขา้ทดแทน หน่วยงานบางส่วน

อปุสรรคอ่ืนๆ 
ราย Focus Area

ขัน้ตอนและระบบให้บริการ
ท่ียุ่งยากและซบัซ้อน 

Digital Divided ของผูใ้ช้บริการ
ทัง้ในแง่ทรพัยากร และทกัษะ

การจดัเกบ็ข้อมลูของภาค
การเกษตร ภาค SMEs ไทย 

ความไว้วางใจ 
(Trust)

ประเดน็ปัญหาด้านข้อมูล
ขอ้มูลส าคญัของบางหน่วยงานยงัไม่อยู่ในรูปแบบดจิทิลั หรอืขอ้มลูมี
คุณภาพทีไ่มเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
และ รปูแบบการจดัเกบ็ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัระหว่างหน่วยงาน

ประเดน็ปัญหาด้านแพลตฟอรม์กลางภาครฐั 
หน่วยงานภาครัฐยังขาดความพร้อมในการเชื่อมต่อระบบ
ฐานขอ้มลูของตนเขา้กบัระบบ GDX
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้แพลตฟอร์มหลักที่ไม่เหมือนกัน ท า ให้
หน่วยงานตอ้งสรรหาแพลตฟอรม์มากขึน้ 

ประเดน็ปัญหาด้านบุคลากร
การขาดแคลนของบุคลากรภาครฐัดา้นเทคโนโลย ีตัง้แต่ผู้บรหิาร
ระดบัสงูทีจ่ าเป็นต้องพฒันา Digital Leadership รวมถงึบุคลากร
ในทุกระดับ จ าเป็นต้องปรับพื้นฐานความรู้ด้านดิจิทัล หรือ 
Digital Literacy และ DCIO ของหน่วยงานระดบักรมส่วนมากมี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต ่ากว่า 1 ปี ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่
ตอ้งการเวลาในการ Transformation มากกว่า 1 ปี



ปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานของแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ.2563-2565 (ภาครฐั)

128

แนวทางการแก้ไขความท้าทาย

• ยงัมหีน่วยงาน 40% ทีไ่ม่สามารถพฒันาบรกิารดจิทิลัไดค้รบถว้น 

• ยงัมบีรกิาร G2B อกีมากทีย่งัไม่ไดเ้ชือ่มต่อกบัเวบ็ไซตท์ีเ่ป็น OSS ทีเ่ป็นหวัใจหลกัในการ
ใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ของภาครฐั

• สง่เสรมิและผลกัดนัหน่วยงานทีม่สีดัสว่นบรกิารดจิทิลัต ่า (สดัสว่น 0% - 50%) ใหเ้ร่ง
พฒันาบรกิาร เน่ืองจากไม่มแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาบรกิารใหเ้ป็นดจิทิลัได้เลย แมจ้ะผ่าน
มาแลว้ 3 ปีกต็าม รวมถงึหน่วยงานทีม่สีดัสว่นบรกิารดจิทิลัปานกลางถงึสูง (สดัสว่น 
>50% - 99.9%) มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย

• ยกระดบัทกัษะดจิทิลัของบุลคลากรในหน่วยงาน เพื่อพฒันาและเชือ่มต่อบรกิารของ
หน่วยงานเขา้กบัแพลตฟอรม์กลาง

บรกิารออนไลน์ 
(e-Service)

• ขอ้มลูส าคญัของบางหน่วยงานยงัไมอ่ยูใ่นรปูแบบดจิทิลั หรอืขอ้มลูมคีุณภาพทีไ่มเ่พยีง
พอทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

• รปูแบบการจดัเกบ็ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัระหว่างหน่วยงาน

• หน่วยงานไมท่ราบจ านวนชดุขอ้มลูทีม่อียู่ของหน่วยงาน และอาจเปิดเผยขอ้มูลเท่าที่
หน่วยงานพจิารณาว่าเปิดเผยไดไ้ปแลว้ (..และไม่มกีารทบทวนการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึ
ขอ้มลูใหม่ๆ  ไม่ไดร้บัการเปิดเผยเพิม่เตมิ) ท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูเพิม่ในปี 2564 ลดลง
จากปี 2563

• ขอ้มลูในรปูแบบ Machine Readable ระดบั 3 ดาวขึน้ไป ทีเ่ปิดเผยบน Data.go.th มี
เพยีงบางสว่นเท่านัน้

• หน่วยงานมกีารรบัรูแ้ละด าเนินการดา้นธรรมภบิาลขอ้มลูมแีนวโน้มทีส่งูขึน้อย่างมาก แต่
การด าเนินการจนแลว้เสรจ็ครบถว้นยงัอยู่ในสดัสว่นทีค่่อนขา้งน้อย โดยเฉพาะการก าหนด
รายชื่อชุดขอ้มลูและปรบัปรุงขอ้มลูเพือ่น าไปใชใ้นการแลกเปลีย่นขอ้มลู การจดัท าบญัชี
รายชื่อขอ้มลู และการก าหนดมาตรการหรอืกระบวนการตรวจสอบขอ้มลู ซึง่มสีดัสว่นน้อย
กว่า 20% ของหน่วยงานทัง้หมด

• จดัท าแนวทางการท า Data Digitization Process ทีไ่ม่ซบัซอ้น มเีครื่องมอืสนบัสนุนที่
หน่วยงานสามารถน าไปใชง้านได้
• ก าหนด guideline ในการจดัเกบ็ขอ้มลูตามมาตรฐานธรรมาภบิาลขอ้มลูของรฐั
• ก าหนดระเบยีบใหก้ารเกบ็ขอ้มลูของรฐัในปัจจุบนัเป็นตน้ไป เป็นการเกบ็ขอ้มูลแบบ 

Paperless ทัง้หมด และปรบัปรุงฐานขอ้มลูเดมิทีส่ าคญัทีอ่ยู่ในรปูแบบกระดาษไปสู่
ฐานขอ้มลูดจิทิลั

ขอ้มลู
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• หน่วยงานภาครฐัยงัขาดความพรอ้มในการเชื่อมต่อระบบฐานขอ้มลูของตนเขา้กบัระบบ 
GDX

• หน่วยงานต่าง ๆ ใชแ้พลตฟอรม์หลกัทีไ่มเ่หมอืนกนั ท าใหห้น่วยงานตอ้งสรรหา
แพลตฟอรม์มากขึน้ 

• จดัท ามาตรฐานการเชื่อมต่อระบบ e-Service เขา้สูร่ะบบ GDX ทีช่ดัเจน เขา้ใจง่าย และ
ประกาศใหห้น่วยงานน าไปใช้

• ก าหนดแพลตฟอรม์การท างานกลาง เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานสามารถสือ่สาร และท างานกนับน
แพลตฟอรม์เดยีวกนัได ้รวมถงึเพื่อความสะดวกในการรวมขอ้มลูไว ้ณ ทีเ่ดยีวแพลตฟอรม์กลางภาครฐั 

• การขาดแคลนของบุคลากรภาครฐัดา้นเทคโนโลย ีตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่ าเป็นตอ้ง
พฒันา Digital Leadership รวมถงึบุคลากรในทุกระดบั จ าเป็นตอ้งปรบัพืน้ฐานความรูด้า้น
ดจิทิลั หรอื Digital Literacy

• DCIO ของหน่วยงานระดบักรมสว่นมากมรีะยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต ่ากวา่ 1 ปี ทัง้นี้ 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของ DCIO และจ านวนหลกัสตูรทีเ่ขา้อบรม สง่ผลอย่างมี
นยัส าคญัในเชงิบวกต่อจ านวนโครงการทีผ่ลกัดนัส าเรจ็ 

• หน่วยงานต่างๆ มแีนวโน้มตอ้งการบุคลากรทีท่ างานดา้นสารสนเทศมากขึน้ และอาจเกดิ
การขาดแคลนของบุคลากรทีท่ างานตรงสายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเกดิขึน้ ท าให้
หน่วยงานตอ้งหนัไปพึง่พาบุคลากรจากสายงานอื่นๆ เพื่อมาปฏบิตังิานแทน

• เร่งยกระดบัทกัษะดจิทิลัใหบุ้คลากรภาครฐั ทัง้การพฒันาทกัษะเดมิ (Upskill) และเพิม่เตมิ
ทกัษะใหม ่(Reskill) ผ่านการอบรมในรปูแบบ Online ใหม้ากยิง่ขึน้

• ปรบัวาระการด ารงต าแหน่งของ DCIO ใหม้รีะยะเวลาทีน่านขึน้ เพื่อเพิม่ความต่อเน่ืองของการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ใหส้ าเรจ็ รวมถงึตอ้งผลกัดนัให ้DCIO ไดม้กีารเขา้อบรมตามหลกัสตูรที่
จ าเป็น

บุคลากร

• การก าหนดภารกจิและหน่วยงานผูร้บัผดิชอบไมช่ดัเจน •ทบทวนโครงการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการด าเนินงานระยะ
ถดัไป

ความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน



ปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานของแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ.2563-2565 (ภาครฐั)

130

แนวทางการแก้ไขความท้าทาย

• ความกงัวลเรื่องกฎหมาย/ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ระเบยีบการเงนิ/การคลงั/พสัดุ 
ทีย่งัไม่เปิดใหย้กเลกิการใชล้ายเซน็จรงิ, ระเบยีบฯ สารบรรณ ทีย่งัตอ้งคงกระบวนการ
เอกสารกระดาษไว ้

• การตคีวามกฎหมาย เช่น PDPA

• กฎระเบยีบทีย่งัไม่รองรบัการออกใบรบัรองคุณภาพอเิลก็ทรอนิกส์

• กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ตามหลกัเกณฑร์ะเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้จดั
จา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ้ที ่9 ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัใชเ้อกสารที่
จดัพมิพจ์ากระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเอกสารประกอบการ
ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่ไม่สามารถด าเนินการใหเ้ป็นดจิทิลัแบบ 100%

• กฏระเบยีบเฉพาะดา้นอื่นๆ หรอืกฏระเบยีบบางอย่างตอ้งไปแกท้ีก่ฎกระทรวงซึ่งมี
ข ัน้ตอนและใชร้ะยะเวลามาก

•ทบทวน ปรบัปรุง และพฒันากฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการทีเ่อือ้ต่อการพฒันารฐับาลดจิทิลั

•พจิารณาเพิม่เตมิกฎระเบยีบเกีย่วกบัรฐับาลดจิทิลัลงใน พ.ร.บ. การปฏบิตัริาชการทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อบงัคบัใชก้บัทุกสว่นราชการ เช่น การใหร้บัสง่หนงัสอืราชการทางดจิทิลัเพยีง
อย่างเดยีว โดยยกเลกิสง่หนงัสอืราชการรปูแบบกระดาษ เป็นตน้กฏหมาย

• ไม่ไดร้บัการสนบัสนุนหรอืถูกปรบัลดงบประมาณ

• การใชง้บประมาณดา้นการดแูลและบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ดจิทิลัเป็นสดัสว่นที่มมีากทีส่ดุ

• ส านกังบประมาณควรสนบัสนุนงบประมาณส าหรบัโครงการภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลั
ทุกโครงการ

•พจิารณาใชแ้พลตฟอรม์กลาง เพื่อความประหยดั และปรบัลดการใชง้บประมาณดา้นการดแูล
และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ดจิทิลัในแต่ละหน่วยงาน งบประมาณ

• สถานการณ์ Covid-19
•ปรบัเปลีย่นการด าเนินงานเป็นรปูแบบออนไลน์

•ปรบัรปูแบบโครงการใหส้อดคลอ้งกบัวถิใีหมข่องการท างาน 

สถาณการณ์วกิฤต
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ขัน้ตอนและระบบให้บริการท่ียุ่งยาก
และซบัซ้อน 

Digital Divided ของผู้ใช้บริการทัง้ในแง่
ทรพัยากร และทกัษะ

การจดัเกบ็ข้อมูลของภาคการเกษตร 
ภาค SMEs ไทย 

ความไว้วางใจ (Trust)

• ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้นฐานะหวัใจหลกัของการปฏริปูการใหบ้รกิารของรฐั

• ขัน้ตอนการพฒันาบรกิารทีว่่องไว กระฉบักระเฉง ไม่เคร่งครดัในระเบยีบวธิเีมื่อเทยีบกบัรปูแบบดัง้เดมิ 
(Discovery > Alpha > Beta > Live)

•พฒันาบรกิารภาครฐัเชงิรุก (Proactive) โดยน าขอ้มลูและบรกิารเขา้ไปหาประชาชนโดยประชาชนไมต่อ้งรอ้งขอ

•พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการเขา้ถงึบรกิารดจิทิลั

• สง่เสรมิการพฒันาการสรา้ง Digital Literacy และ Digital Competency ใหผู้ใ้ชง้าน 

• คงไวซ้ึง่ช่องทางการตดิต่อภาครฐัอื่นๆ เน่ืองจากยงัมคีนกลุ่มหนึ่งทีย่งัไมส่ามารถใชป้ระโยชน์จากชอ่งทางดจิทิลัได้

• ใชป้ระโยชน์จากกลไกทอ้งถิน่ หรอืกลไกภาคประชาสงัคม เพื่อเชื่อมเขา้หาภาคประชาชนมากขึน้

• จดัใหม้ชีอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลูทีห่ลากหลาย แก่ผูใ้ชง้านทีม่รีะดบัความสามารถในการเขา้ถงึ
เทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนั

• จดัใหม้ศีนูยก์ลางทีท่ าหน้าทีเ่สมอืน Directory ใหข้อ้มลู ค าปรกึษา และเชื่อมโยงขอ้มลู

• สง่เสรมิการท างานร่วมกบัภาคเอกชน โดยการปรบัปรุงกระบวนการท างานภาครฐัและสรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

• สรา้งแรงจงูใจและความเชือ่มัน่ใหก้บัธุรกจิ ในการเขา้มาอยู่ระบบและใหข้อ้มลูกบัภาครฐั 

• สรา้งรปูแบบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิารแบบ Two-way communication โดยประชาชนตอ้งสามารถแสดง
ความคดิเหน็ต่อการด าเนินการต่างๆ ของภาครฐัได้



กรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลัตามแนวทางของ OECD 
Digital Government Policy Framework (DGPF)

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.
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Digital by Design

เปลี่ยนแปลงการให้บริการรูปแบบเดิมสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้น
การออกแบบบริการภาครัฐท่ีเป็นมิตร ใช้งานง่าย 

Data-Driven

เปลี่ยนการรวมศูนย์ข้อมูลที่รัฐบาลไปสู่ภาครัฐท่ี
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
และก าลังในการวางแผน ท างานและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Government as a platform

ปรับแนวคิดจากการให้รัฐเป็นผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียว ปรับ
เป็นให้รัฐเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคี 
มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าร่วมกับการให้บริการของรัฐด้วย

Open by Default

เปลี่ยนจากการเป็นภาครัฐท่ีไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นสรณะ

User Driven

เปลี่ยนการจัดการที่มีรัฐเป็นผู้น า เป็นประชาชน
เป็นผู้น า และให้ภาครัฐเป็นผู้ประยุกต์การท างาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

Proactiveness

ภาครัฐมีการด าเนินการเชิงนโยบาย และให้บริการเชิงรุกมากขึ้น 
แทนการรอรับข้อเรียกร้องจากประชาชน
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Open Community and 
Co-Creation 

ปรบักระบวนการท างาน และใชง้านโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืบรกิารกลางรว่มโดยทุกหน่วยงานรฐั 
โดยมมีาตรฐานแนวทางทีด่ าเนินการไดง้า่ย มตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจน

Digitize Data & Digitalize Process

Common Platform & Trust Sources
For Focused Area 

สรา้งความคล่องตวัเพื่อปรบัตวัทนัเวลา และ
ความโปรง่ใสและเปิดเผยขอ้มลู ซึง่สรา้งความ

เชื่อมัน่ใหป้ระชาชน

บรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูในแต่ละดา้นทีส่ าคญั เพื่อเป็นฐานในการพฒันาการ
ใหบ้รกิาร ณ แพลตฟอรม์รว่ม แก่ผูใ้ชง้าน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน

ขบัเคลื่อนการบรกิารของรฐัใหส้ะดวกรวดเรว็ 
และตอบสนองความตอ้งการประชาชนในการใช้

บรกิารและเขา้ถงึข่าวสาร

สนบัสนุนความรว่มมอืกบัทุกภาคส่วนเพื่อสรา้งมลูค่า นวตักรรม
ใหก้บับรกิารของรฐั และสรา้งการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชน

สรา้งการมสี่วนรว่มและความพงึพอใจใหป้ระชาชน 
และรว่มพฒันานวตักรรมการบรกิารของรฐัรว่มกนั 
เพื่อสรา้งการบรกิารทีใ่ช่งานอย่างแพร่หลายไดจ้รงิ

ResultsAction



รปูแบบการวิเคราะหบ์ทบาทและหน้าท่ีของรฐับาลดิจิทลัในแต่ละมิติ
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ในการวเิคราะหโ์อกาสและ
ช่องว่างในบทบาทและหน้าทีข่อง
รฐับาลดจิทิลัในปัจจุบนั ทีป่รกึษาจะ
แบ่งมุมมองการวเิคราะหเ์ป็นมติขิอง
บทบาทหน้าทีใ่นปัจจุบนั (Functions)
มติขิองประเดน็เนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้ง 
(Cross-Cutting Topics) และมติขิอง
สาขาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Sectors)

ปร
ะเ
ดน็
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บทบาทหน้าท่ี (Functions)

Data Driven

Catalyst of 
Digital 

Transformation

Provider of 
Citizen Centric 

services by 
using 

Government 
Data Exchange

Enhancer of 
Ecosystems

Common Services

Integration 
for Open Data

Foundation

Specific Services

Partners/ Owner

Driver Mechanism
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Foundation

Policy and Regulations Standard & Cybersecurity Infrastructure

ข้อมูลส่วนบุคคล หรอืข้อมูลด้าน
ทะเบียนคนเพื่อยืนยนัตวัตน Verifiable Credentials Digital ID Biological ID

ฐานข้อมลูผูใ้ช้งานและข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องเฉพาะด้าน

ศึกษา สขุภาพ
และการแพทย ์

เกษตร
การมีส่วนร่วม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ของ

ประชาชน 
สวสัดิการประชาชน

การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

Common 
Components NotifyRegister

Specific Services/ 
Area Based

- Platform ของ 
Services ในแต่ละ Area

Verify

PaaS

ประชาชน ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีรฐั

Pay

แรงงาน

ส่ิงแวดล้อม ยติุธรรม

Digital Capability

ชาวต่างชาติ

GDX / Linkage Center

Portal

(20 กระทรวง ได้แก่ นร. กห. กต. กค. กก. พม. กษ. คค. ทส. ดศ. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วท. วธ. อว. สธ. อก.)

Key Partners

Partners by Specific Area

สนับสนุนการบูรณาการความรว่มมือ
ระหว่างหน่วยงานรฐัในแต่ละ Focus 
Area

Government

International & 
Private Agencies

การท่องเท่ียว
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Resilient 

Responsive 
Government

Open Government Trust

InclusivityEquality

User-Centric

คล่องตวั/ทนัเวลา

เปิดเผย/โปร่งใส

ทัว่ถึง เท่าเทียม

สะดวก/พึงพอใจ/ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

Agile Government

End-to-End

“บริการภาครฐัสะดวก โปร่งใส ทนัสมยั ตอบโจทยป์ระชาชน”



วิสยัทศัน์ 
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“บริการภาครฐัสะดวก โปร่งใส ทนัสมยั ตอบโจทยป์ระชาชน”

Digital 
Government ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา   

(Agile Government)
การบรูณาการระหว่างหน่วยงานรฐัต่างๆ ทัง้ในกระทรวงเดยีวกนัและ
ระหว่างกระทรวง โดยรวมการเชื่อมโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานใหม้ี
มาตรฐานเดยีวกนั การควบรวมบรกิารทีใ่กลก้นั ไปจนถงึการด าเนินงาน
ใหไ้ม่ซ ้าซอ้น เพื่อใหภ้าครฐัสามารถปรบัตวัไวทนัเวลาผ่านการบรูณา
การขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัระหว่างหน่วยงานภาครฐั ทนัสมยัต่อ
เหตุการณ์และความตอ้งการ และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไปอย่างรวดเรว็

เพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธรุกิจ
(Enhance Competitiveness)

การยกระดบังานบรกิารภาครฐัใหต้รงกบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลง
ของประชาชนและภาคเอกชน โดยใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารภาครฐัตัง้แต่
ตน้จนจบ (End - to - End Process) ณ จุดเดยีว (One Stop Service)

ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน และลดความเหล่ือมล า้
(Responsive Government)

การใหบ้รกิารและแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัทีป่ระชาชนและธุรกจิทุกกลุ่มทัว่
ประเทศสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ลดความเหลือ่ม
ล ้าในสงัคม และไม่ทิง้ใครไวข้า้งหลงั โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบาง
ต่างๆ

โปรง่ใส เน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนโดยไม่ต้องรอ้งขอและการ
สนับสนุนการมีส่วนรว่มของประชาชน

(Open by Default and Public Participation) – Strong from the bottom
การเปิดเผยขอ้มลูแก่สาธารณะโดยทีป่ระชาชนไมต่อ้งรอ้งขอ และจดัสรา้ง
ช่องทางทีห่ลากหลายและมปีระสทิธภิาพส าหรบัใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูและมี
สว่นร่วมต่างๆ เช่น แสดงความคดิเหน็ เสนอแนะ ตดิตาม และตรวจสอบภาครฐั
ในดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในรฐับาลผ่านธรรมาภบิาลขอ้มลูและการมี
สว่นร่วมของประชาชน รวมถงึน าความคดิเหน็ของประชาชนต่อยอดสูก่ารพฒันา
บรกิารทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่และมาจากประชาชน 
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• ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค และ
ความมัน่คง

• แนวโน้ม  User Driven
• SDG # 10 (ลดความไมเ่สมอภาค

ภายในและระหว่างประเทศ)
• ช่องว่าง: การเขา้ถงึเทคโนโลยี

ดจิทิลั / บรกิารไมต่อบความ
ตอ้งการของประชาชน

• Best Practice (องักฤษ สงิคโปร)์
• ดชันี e-Government 

Development Index
• ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (บรกิาร

ภาครฐั)
• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั

• ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั  และดา้น
การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์

• แนวโน้ม Data Driven และ Agile
• SDG # 2, 12, 14 (การเกษตร) #3 

(สาธารณสุข) และ #9 (SMEs)
• ช่องว่าง: การเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั / 

ความช่วยเหลอืดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
• Best Practice (ญีปุ่่ น สงิคโปร)์
• ดชันี Ease of Doing Business 

(EODB), Global Competitiveness 
Index (GCI 4.0), World 
Competitiveness Index

• ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (บรกิารภาครฐั)
• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั

ยุทธศาสตร์ พฒันาบริการท่ีสะดวกและ
เข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั

สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาล

ดิจิทลั

ปัจจยั

Responsive Government

Responsive Government

End-to-End Service

Ease of Doing Business (EODB)User-Driven

Equality/ Inclusivity

Adaptive Security

• ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั 

• แนวโน้ม  Open Government และ 
Public Trust 

• SDG # 5, 11, 16 (การมสี่วนร่วม)
• ช่องว่าง: ขาดช่องทางในการแสดง

ความคดิเหน็ / ขอ้มลูไมเ่ปิดเผย / การ
เขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั

• Best Practice (เอสโตเนีย เกาหลใีต)้
• ดชันี ดชันี Corruption Perception 

Index (CPI)  และ e-Participation 
Index (EPI) 

• ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (บรกิาร
ภาครฐั – Public participation)

• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิด

ภาครฐั

Open Government

Trust

Open by Default

Transparency

Empower the People

• ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั และดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

• แนวโน้ม Data Driven และ Agile
• SDG -การบรหิารงานทีค่ล่องตวัมี

ส่วนช่วยสนบัสนุนใหบ้รรลุ SDG 
Goals ภาพรวมได้

• ช่องว่าง: การเชือ่มโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีว / ขาดงบประมาณ

• Best Practice (องักฤษ เอสโตเนีย) 
• ดชันี e-Government Development 

Index  
• ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (การ

บรหิารจดัการรปูแบบดจิทิลั )

บูรณาการข้อมูลและ
กระบวนงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั เพื่อการบริหารงาน
ท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

Agile Government

Data integration for Data-Driven

Seamless

Digitalize Process
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“บริการภาครฐัสะดวก โปรง่ใส ทนัสมยั ตอบโจทยป์ระชาชน”วิสยัทศัน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา 

(Agile Government)

ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน และ
ลดความเหลื่อมล า้

(Responsive Government)

เพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการ
แข่งขนัของภาคธรุกิจ

(Enhance Competitiveness)

โปรง่ใส เปิดเผยข้อมูล ประชาชน
เช่ือถือและมีส่วนรว่ม 

(Open Government & Trust)

บรูณาการข้อมลูและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครฐั

มาตรการ

4

พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั
1

สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั
2

ตวัช้ีวดัแผนฯ อนัดบัดชันี EGDI ของไทย ไม่ต า่กว่าอนัดบัท่ี 2 ของอาเซียนความพึงพอใจของ ปชช. ต่อการใช้บริการออนไลน์ภาครฐัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80

• พฒันาการใหบ้รกิารดจิทิลัแบบครบวงจร (End-to-end Service)
• สรา้งแพลตฟอรม์บรกิารดจิทิลัภาครฐัทีต่รงความตอ้งการของผูใ้ช ้(User-Driven) และเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว (OSS)
• พฒันาบรกิารทีเ่ฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalize Service Delivery) โดยไมต่อ้งรอ้งขอ
• เพิม่ความมัน่คงปลอดภยัในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัภาครฐั และจดัการกลไกการป้องกนัขอ้มูลส่วนบคุคล 

(Adaptive Security)
• วจิยัและพฒันานวตักรรมบรกิารดจิทิลัภาครฐัเพื่อยกระดบับรกิารดจิทิลั (Innovative Services/Platform)
• สนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรงุหรอืพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารทีป่ระชาชนทกุกลุม่สามารถเขา้ถงึและใชไ้ด้งา่ย (Equality / 

Leave No One Behind)

• ปรบัปรงุขัน้ตอนการด าเนนิงาน และลด ละ เลกิการขอส าเนาเอกสารจากประชาชน (Re-Engineering Process และ Digitalize Process)
• พฒันาขอ้มลูตามหลกั Data governance บูรณาการขอ้มลู และส่งเสรมิการใชง้านขอ้มลู Big Data เพื่อจดัท านโยบาย (Data-Driven)
• พฒันาแพลตฟอรม์กลางและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัส าหรบัหน่วยงานภาครฐั ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง (Seamless) 
• ก าหนดมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันารฐับาลดจิทิลั  (เช่น TGIX, Digital Service Standard, API Standard)
• ส่งเสรมิศกัยภาพและวฒันธรรมการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัแกบุ่คลากรภาครฐั (TDGA, DGTi, AI Center)
• ทบทวน ปรบัปรงุ และพฒันากฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการทีเ่อือ้ต่อการพฒันารฐับาลดจิทิลั
• ส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างรฐัและเอกชนในการพฒันารฐับาลดจิทิลั (Public-Private Partnerships)

• จดัใหม้รีะบบดจิทิลัสนบัสนุนการเชื่อมโยง เปิดเผย และแลกเปลีย่นขอ้มลูเปิดภาครฐัโดยไมต่อ้งรอ้งขอและเปิดใหท้กุภาคสว่นไดแ้สดงความคิดเหน็ (Open by Default)
• พฒันากลไกการเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั เชน่ การจดัซือ้จดัจา้ง กระบวนการงบประมาณ ใหต้รวจสอบไดแ้ละโปรง่ใส (Transparency) 
• จดัใหม้ชีอ่งทางรบัฟังความคดิเหน็ในการก าหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ เป็นตน้ (Empower the People)

• สนบัสนุนใหพ้ฒันาบรกิารออนไลน์และสรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลั หรอืเชื่อมโยงแพลตฟอรม์
ดจิทิลัภาครฐั หรอืการพฒันาแพลตฟอรม์ทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธรุกรรมดจิทิลัและครอบคลมุการ
พฒันาธรุกจิตลอดหว่งโซ่มลูคา่ (End-to-end service platform)

• ทบทวน ปรบัปรงุ และพฒันากฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการทีเ่อือ้ต่อผูป้ระกอบการในการ
ด าเนินธรุกจิ (EODB)

• สนบัสนุนผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อเพิม่โอกาสการแขง่ขนัและประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารภาครฐั

3
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“บริการภาครฐัสะดวก โปร่งใส ทนัสมยั ตอบโจทยป์ระชาชน”วิสยัทศัน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัการณ์ 
(Agile Government)

ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน 
และลดความเหลื่อมล า้

(Responsive Government)

เพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการ
แข่งขนัของภาคธรุกิจ

(Enhance Competitiveness)

โปรง่ใส เปิดเผยข้อมูล 
ประชาชนเช่ือถือและมีส่วนรว่ม 
(Open Government & Trust)

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน และ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั

บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 
4

3
พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วย

รฐับาลดิจิทลั

1 สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวก
แก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

2

FoundationCommon Services

การมีส่วนรว่ม โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ของประชาชน 

ด้านยุติธรรม

สุขภาพ
และการแพทย ์

การศึกษา

ความเหลื่อมล า้ทางสิทธิ
สวสัดิการประชาชน

ด้านส่ิงแวดล้อม

การส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

การเกษตร

ด้านแรงงาน

ด้านการท่องเท่ียว
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พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั
1 2

สุขภาพ
และการแพทย ์

การศึกษา

ความเหล่ือมล า้ทางสิทธิ
สวสัดิการประชาชน

ด้านส่ิงแวดล้อม

การส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) 

การเกษตร

ด้านแรงงาน

ยุทธศาสตร์

• เขา้ถงึสทิธสิวสัดกิารมปีระชาชนอย่างบูรณาการ
บนแพลตฟอรม์เดยีว และเฉพาะเจาะจง เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการใหค้วามช่วยเหลอืและ
ตดิตามผล

• เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการบรกิาร และเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานของผูใ้หบ้รกิารดา้น
สาธารณสุขผ่านการเชื่อมโยงขอ้มลูทีม่ ี
มาตรฐานทีแ่ลกเปลีย่นกนัได้

• เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการศกึษาผ่าน
แพลตฟอรม์ และการยกระดบัการบรกิารดา้น
การศกึษาผ่านบรูณาการขอ้มลูผูเ้รยีนและผูส้อน

• ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู รวมถงึการเตอืน
ภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดส้ะดวกและรวดเรว็ผ่าน
แพลตฟอรม์ศูนยก์ลางบรกิารดา้นสิง่แวดล้อม
ครบวงจร 

• เกษตรกรเขา้ถงึขอ้มลูทุกมติผิ่าน
แพลตฟอรม์กลางขอ้มลูเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย เพื่อยกระดบัภาคการเกษตร

• ภาคธุรกจิเขา้ถงึการท าธุรกรรมกบัรฐั และ
ขอ้มลูการส่งเสรมิศกัยภาพการแขง่ขนัของ
รฐั ผ่านแพลตฟอรม์ส าคญัครบถว้นทัง้ห่วง
โซ่มลูค่า

• แรงงานไดร้บัการพฒันาทกัษะก าลงัคนที่
ตอบโจทยต์ลาด ยกระดบัการคุม้ครองสวสัดิ
ภาพ ปรบัสมดุลตลาดแรงงานไทยสู่ความ
ยัง่ยนืดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั ผ่านระบบ
บรกิารรฐัดา้นแรงงานครบวงจร และระบบ
วเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะ

• ธุรกจิท่องเทีย่วเขา้ถงึขอ้มลูทุกมติผิ่านระบบ
วเิคราะหข์อ้มลูท่องเทีย่วครบวงจรและใช้
ประโยชน์จากบรกิารดจิทิลั เพื่อยกระดบั
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

ด้านการท่องเท่ียว
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บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั 4

Foundation

Common Services
การมีส่วนรว่ม โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ของ

ประชาชน 

ด้านยุติธรรม

ยุทธศาสตร์
3

• ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนใน
การด าเนินงานภาครฐั ใหเ้กดิความ
โปรง่ใสและตรวจสอบไดด้ว้ยระบบ
กลางทีใ่หป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูและมี
สวนรว่มแสดงความคดิเหน็

• ยกระดบัการเขา้ถงึกระบวนการ
ยตุธิรรมดว้ยการบรูณาการขอ้มลูและ
ช่องทางการสื่อสาร เพื่ออ านวยความ
ยตุธิรรมทีม่คีวามโปรง่ใส สะดวก 
รวดเรว็ และเท่าเทยีม

• เขา้ถงึขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นใน
การท างานของแต่ละหน่วยงาน
ไดอ้ยา่งไรร้อยต่อ

• มทีกัษะการท างานดจิทิลัที่
สอดคลอ้งกบับรบิทโลก

• ปฏบิตังิาน และใหบ้รกิาร
ประชาชนทีส่ะดวกรวดเรว็ และ
แมน่ย า
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พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั
1 2

ยุทธศาสตร์

1 โครงการระบบการแจง้เตอืนสทิธแิละชว่ยเหลอืในการรบัสวสัดกิารของ
ประชาชนตลอดชว่งชวีติ

พม., ปค., มท., ส านกังาน ก.พ.ร. และ สพร.

2 โครงการระบบต่อยอดขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร  เพื่อใหบ้รกิารผ่าน Citizen 
Portal

สพร. และ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารดา้น
ต่างๆ 

3 โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพือ่ชาวต่างชาต ิ(Foreigner Portal) สพร. และ หน่วยงานดา้นการท่องเทีย่ว (รง. 
ควบคุมโรค และ ตม.)

4 โครงการ E-Workforce Ecosystem Phase 2 สคช. และกระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิรง. 
ศธ. และ อว. 

5 โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript อว., ศธ., และ สพร. 
6 โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรยีนรู ้(Credit Bank) ทีม่มีาตรฐานกบั
กรอบคุณวุฒขิองประเทศ

สคช., สพฐ., สกอ., สช., ศอศ., กศน., อปท., และ 
กทม.

7 โครงการศนูยก์ลางการใหบ้รกิารฐานองคค์วามรู ้สือ่การเรยีนรู ้และหลกัสตูร
การศกึษา (e-Education Hub)

สป. ศธ. และ สป. อว.

8 โครงการพฒันาระบบตดิตามเดก็ออกกลางคนัใหไ้ดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั สป. ศธ. และสป. มท.
9 ระบบต่อยอด Hospital Information Exchange System (Health Link) ดส., สป. สธ. และหน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้น

สาธารณสขุในสงักดั ศธ. เช่น มหาวทิยาลยั และ
โรงพยาบาลในสงักดั

10 ระบบแพลตฟอรม์ขอ้มลูดา้นสขุภาพของประเทศ (National Digital Health 
Platform)

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เขต
สขุภาพ และกรมฯ ในสงักดั สธ., และ ดศ.

11 โครงการ Environmental Map สป. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
และ สผ.

11 โครงการ 11 โครงการ

1 โครงการหนึ่งรหสั หนึ่งผูป้ระกอบการ (One Identification : ID One SMEs) 
ระยะที ่2

สสว.

2 โครงการ MOC Service Portal สป. พณ.
3 โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ใหค้รอบคลุมขอ้มลูและบรกิารตลอดห่วงโซ่
มลูค่าของ SME ณ จุดเดยีว

สพร.

4 โครงการศนูยก์ลางขอ้มลู SMEs แห่งชาต ิ(Big Data) สสว., สสช. , กรมพฒันาธุรกจิการคา้, สสก., 
ส านกังานประกนัสงัคม, กศก., และ ธปท.

5 โครงการพฒันาระบบศนูยก์ลางการเชือ่มโยงขอ้มลู ดา้นการขนส่งและโลจิ
สตกิสข์องประเทศ ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

กรมศุลกากร

6 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตร 3 ระยะ สศก., NECTEC, และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้น
ฐานขอ้มลู 

7 แพลตฟอรม์ เพือ่สนบัสนุนการวเิคราะหแ์ละการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูขนาดใหญ่
ในภาคการเกษตร (Thailand Agricultural Data Collaboration Platform : 
THAGRI)

สศก., กรมพฒันาทีด่นิ, NECTEC และ สถาบนั
ส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่
ภาครฐั (GBDI by DEPA)

8 โครงการแพลตฟอรม์วเิคราะหแ์นวโน้มตลาดรง.ของประเทศ (Labour Big 
Data Analytics) รง. และ สพร.

9 โครงการ Thailand Pass Phase 3 กต. และ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา ตม. 
สธ. ส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย

10 โครงการพฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูท่องเทีย่วอจัฉรยิะดว้ย AI บน
Tourism Intelligence Center สป. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

11 โครงการพฒันาระบบโปรแกรม ส าหรบัการบรหิารจดัการเกีย่วกบัแหล่ง
ท่องเทีย่วและผูน้ าเทีย่ว (Tourism Supply Management)

กรมการท่องเทีย่ว และภาคธุรกจิเอกชนที่
ใหบ้รกิารสนบัสนุน เช่น QueQ กบัการจองควิ
แหล่งท่องเทีย่ว
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บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครฐั

4ยุทธศาสตร์
3

1 โครงการพฒันาระบบกลางดา้นกฎหมาย (Law Portal) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และ 
สพร.

2 โครงการระบบจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข์ สปน., มท., และ สพร.
3 โครงการพฒันาศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐัส่งเสรมิการเปิดเผย
และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู (Open Data)

สพร.

4 โครงการเชื่อมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบ GFMIS ระบบ 
e-GP และ ระบบ eMENSCR

ส านกังบประมาณ, บก., สศช., และสพร.

5 โครงการภาษไีปไหน (งบประมาณทอ้งถิน่) สพร, องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศ
ไทย), และ สศช.

6 โครงการปักหมดุพืน้ทีเ่สีย่งต่อการทุจรติ (Anti Corruption 
Risk Mapping)

ป.ป.ช. และ อปท.

7 โครงการพฒันาระบบการจดัการงบประมาณอเิลก็ทรอนิกส ์
(New e-Budgeting)

ส านกังบประมาณ

8 โครงการ e-Justice  Case management system หน่วยงานในสงักดั ยธ, ศาลยตุธิรรม,
ส านกังานอยัการสงูสุด, และ ส านกังาน
ต ารวจ

9 โครงการ Big data and AI Analytics for crime prevention สป. ยธ., ส านกังานต ารวจ, และ กรม
ราชทณัฑ์

9 โครงการ 9 โครงการ

1 โครงการ Digital Government Tech Stack สพร., สวทช., และ สนช.
2 โครงการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูกระบวนงาน
ภาครฐั (One ID One Project) 

สพร., บก., ส านกังาน ก.พ., ส านกังาน กพร. และ ส านกั
งบประมาณ

3 โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลางภาครฐั 
(Government Data Exchange)

สพร.

4 โครงการก าหนด guideline ในกระบวนทีพ่บ
โดยทัว่ไปในบรกิารดจิทิลัภาครฐั

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

5 โครงการพฒันาทกัษะดจิทิลัระหว่างหน่วยงานรฐั 
(Digital Capability)

สพร., DEPA, และ สภาดจิทิลั 

6 โครงการพฒันาขดีความสามารถเชงิดจิทิลัดา้นการ
ใชด้จิทิลัของบุคลากร (Digital Literacy)

ส านกังาน ก.พ. และ สศช.

7 โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดจิทิลั
ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต/ิ สป. พม./ ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั
(องคก์ารมหาชน) (สพร.)

8 โครงการศนูยเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัภาครฐั 
(DGTi)

สพร.

9 โครงการ Design thinking for Digital Re-
process

กพร. และ
สพร.
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ความเหลื่อมล ้าทางสทิธแิละ
สวสัดกิารประชาชน

▪ กระทรวง พม.
▪ กรมการปกครอง
▪ สพร. และ กพร. 

▪ สพร. และ 
▪ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารดา้นต่างๆ

▪ สพร. และ 
▪ หน่วยงานดา้นการท่องเทีย่ว แรงงาน ควบคมุโรค และ ตม.

การศกึษา ▪ สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี
▪ กระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิแรงงาน ศธ. และ อว. 

▪ สพร.
▪ กระทรวง ศธ. และกระทรวง อว. 

▪ สพฐ. 
▪ และหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ สป. ศธ.
▪ สป. อว.

▪ ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
▪ ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

สุขภาพและการแพทย์ ▪ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
▪ ส านักปลดักระทรวงสาธารณสขุ
▪ หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสขุในสงักดั ศธ.

▪ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เขตสขุภาพ และ
กรมฯ ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

▪ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สิง่แวดลอ้ม ▪ สป. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
▪ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรบัสวสัดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

โครงการระบบต่อยอดข้อมูลกลางด้านสวสัดิการ  เพื่อให้บริการผา่น Citizen Portal

โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพื่อ
ชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)

โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพื่อการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลงัคนและ
การพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู ้(Credit 
Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศ

โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออก
กลางคนัให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการและฐานองคค์วามรู ้ส่ือการเรียนรู ้และหลกัสูตรการศึกษา 
(e-Education Hub)

ระบบต่อยอด Hospital Information System (Health Link)

National Digital Health Platform

โครงการ Environmental Map
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ดา้นการสง่เสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ▪ สสว.

▪ สป. พณ.

▪ สพร.

▪ สสว.
▪ สสช. , DBD, สสก., ส านกังานประกนัสงัคม, กศก., และ ธปท.

▪ กรมศุลกากร

เกษตร ▪ สศก.
▪ NECTEC และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 

▪ สศก.
▪ กรมพฒันาทีด่นิ
▪ NECTEC และ สถาบนัสง่เสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลู
ขนาดใหญ่ภาครฐั (GBDI by DEPA)

แรงงาน
▪ สป. รง. และ สพร.

ท่องเทีย่ว ▪ กระทรวง กต. และ กระทรวง ทก. กระทรวง สธ. ส านกังาน
การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ตม.

▪ สป. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

▪ กรมการท่องเทีย่ว และภาคธุรกจิเอกชนทีใ่หบ้รกิารสนับสนุน 
เช่น QueQ กบัการจองควิแหล่งท่องเทีย่ว

โครงการหน่ึงรหสั หน่ึง
ผูป้ระกอบการ ระยะท่ี 2

โครงการ MOC Service Portal

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ให้ครอบคลุมข้อมูล
และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ SME ณ จดุเดียว

โครงการศนูยก์ลางข้อมูล SMEs แห่งชาติ (Big Data)

แพลตฟอรม์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหแ์ละการใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร (Thailand 
Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI)

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลการเกษตร 3 ระยะ

โครงการแพลตฟอรม์วิเคราะหแ์นวโน้มตลาดรง.ของประเทศ (Labour Big Data 
Analytics)

Thailand Pass PH 3

โครงการพฒันาระบบวิเคราะหข์้อมูลท่องเท่ียว
อจัฉริยะด้วย AI บน Tourism Intelligence Center 

โครงการพฒันาระบบโปรแกรม ส าหรบัการบริหารจดัการเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
และผูน้ าเท่ียว (Tourism Supply Management) 

โครงการพฒันาระบบศนูยก์ลางการเช่ือมโยงข้อมลู ด้านการขนส่งและโลจิสติกสข์องประเทศ ผา่นระบบ National Single 
Window (NSW)
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การมสีว่นร่วม โปร่งใสและ
ตรวจสอบไดข้องประชาชน 

▪ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
▪ สพร.

▪ สปน.
▪ มท.
▪ สพร.
▪ สพร.

▪ ส านกังบประมาณ
▪ กรมบญัชกีลางบก.
▪ สศช.
▪ สพร.
▪ สพร
▪ องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)
▪ สศช.
▪ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)
▪ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่
▪ ส านกังบประมาณ

ดา้นยตุธิรรม ▪ หน่วยงานในสงักดั ยธ
▪ ศาลยุตธิรรม
▪ ส านกังานอยัการสงูสดุ
▪ ส านกังานต ารวจ
▪ สป. ยธ.
▪ ส านกังานต ารวจ
▪ กรมราชทณัฑ์

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)

โครงการระบบจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริม
การเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Open Data)

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

โครงการปักหมุดพืน้ท่ีเส่ียง
ต่อการทุจริต

โครงการภาษีไปไหน (งบประมาณท้องถ่ิน)

โครงการพฒันาระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส ์(New e-Budgeting)

โครงการ e-Justice  Case management system

โครงการ Big data and AI Analytics for crime prevention
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ดา้นการพฒันาบรกิารกลาง
ของรฐั (Common 
Services)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) สวทช.
3) ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) - NIA

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) กรมบญัชกีลาง
3) ส านกังาน กพ. และส านกังาน กพร.
4) ส านกังบประมาณ

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)
3) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
4) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
และความสามารถของ
รฐั (Foundation)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) DEPA
3) สภาดจิทิลั 

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
2) ส านกังาน กพ.
3) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
2) สป. พม.
3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการ Digital Government Tech Stack

โครงการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนงานภาครฐั (One ID One Project) 

โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปล่ียนข้อมูลกลางภาครฐั
Government Data Exchange

โครงการก าหนด guideline 
ในกระบวนท่ีพบโดยทัว่ไป
ในบริการดิจิทลัภาครฐั

โครงการพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบุคลากร (Digital Literacy)

โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่างหน่วยงานรฐั (Digital Capability)

โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั

โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัภาครฐั (DGTi)

โครงการ Design thinking for Digital Re-process



เป้าหมายของยทุธศาสตร ์1 ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน และลดความเหล่ือมล า้ (Responsive Government)
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Responsive Government – Proactive 
Service Delivery

User-Driven – Once Only Principle

Equality/ Inclusivity – การบริการดิจิทลั
ท่ีไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมแก่ประชาชน

Adaptive Security

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีให้บริการท่ีสะดวกเข้าถึงง่าย และลดความเหล่ือมล า้ในการให้บริการ”

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรฐัโดยประชาชนในภาพรวม

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ
ประยุกตก์บั
สถานการณ์

ตนเอง

วิเคราะหว์่า
ด าเนินการ
อย่างไรต่อ

เส้นทางการปฏิสมัพนัธ/์รบับริการ

ปฎิสมัพนัธ ์(ตาม
ช่องทางบริการ)

รบัการบริการ 
(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)

ระบบบูรณาการข้อมูล
สวสัดิการรายบุคคล

Multichannel เข้าถึงผูใ้ช้บริการทุกแบบ
• Website
• Apps
• Experiential Channels เช่น via Chat apps, 

Voice  

e-education hub

e-workforce ecosystem

ประชาชน

National Digital Health 
Platform

ระบบรายงานข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม



เป้าหมายของยทุธศาสตร ์2 เพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธรุกิจ (Enhance Competitive) 
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Responsive Government

End-to-End Service

Ease of Doing Business (EODB)

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรฐัโดยภาคธรุกิจในภาพรวม
เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการด้านธรุกิจ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ ขอค าแนะน า

เส้นทางบริการด้านการประกอบธรุกิจ

ฝึกอบรมยกระดบั
สมรรถนะ

ขออนุญาต รบัรอง ท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจ

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธรุกิจ ”

Biz 
Portal

• ระบบ SMEs One-stop Service
• ระบบให้ค าปรึกษา SMEs
• ระบบข้อมูลการค้าและโลจิสติกส ์
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าและบริการออนไลน์
• ระบบข้อมูลการลงทุน และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
• ระบบพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการรายบคุคล

• ระบบวิเคราะหเ์กษตรกรรมท่ีเหมาะสมรายเกษตรกร
• ระบบข้อมูลผลผลิต/การเกบ็เก่ียว
• ระบบคาดการณ์ราคา
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าเกษตรออนไลน์
• ระบบข้อมูลสวสัดิการเกษตรกรรายบคุคล
• ระบบให้ความรู้เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีภาครฐั 

Farmer 
Portal ▪ National Agricultural Big 

Data Center (NABC)
▪ ระบบอื่นๆ

ธรุกิจ

Thailand SMEs Data 
Platform (TSDP)

Thailand Agricultural 
Data Platform (TADP)

Thailand Labor Data 
Platform (TLDP)



เป้าหมายของยทุธศาสตร ์3 โปร่งใส เปิดเผยข้อมลู ประชาชนเช่ือถือและมีส่วนรว่ม (Open Government & Trust)
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ประชาชน

เพ่ือบรรลเุป้าหมายปี
2570 ภาครฐัต้องสร้าง

Open Government

Trust

Open by Default

Transparency

Empower the People• Open Data Platform ส าหรบัประชาชนในการมสีว่นร่วมสรา้งประโยชน์ (Co-Creation)
• Open Government Data and Process เพื่อความโปร่งใสและเชือ่มัน่
• ช่องทางรบัฟัง และตดิตามความเหน็ อาท ิเรื่องรอ้งเรยีน กฎหมาย กฎระเบยีบ

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีให้สงัคมริเร่ิม และเป็นรฐัท่ีเก้ือหนุนด้วยการเปิดเผย Data, Process, Service”

Thailand e-Participation 
Platform (TePP)

▪ ระบบกลางกฎหมาย (Law Portal)
▪ ระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีนเรื่องราว
▪ เชื่อมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบเบกิจา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ ระบบ e-Procurement
▪ ศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั – ขอ้มลูการด าเนินงานของ
รฐั และขอ้มลูสถติติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ โครงการภาษไีปไหน + แพลตฟอรม์งบประมาณทอ้งถิน่
▪ ปักหมดุพืน้ทีเ่สีย่งทุจรติ
▪ โครงการ e-Justice  Case management system
▪ โครงการ Big data and AI Analytics for crime 

prevention

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วม เส้นทางการติดตามผลการมีส่วนร่วม และการน าไปใช้ประโยชน์

หาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเปิด และ
ติดตามกระบวนการท างานเปิด

(Open Process)

แสดงความเหน็ หรอื 
Reach out to data owner

(Participate)

Encourage & 
Embed

(Collaboration)

มีการช้ีแจง หรอืตอบสนอง
ต่อการมีส่วนรว่ม

(Build Transparency)

กระตุ้นให้ภาคประชาชน เอกชนน าข้อมูลไปสรา้ง
ประโยชน์ และน าไปสู่การพฒันาบริการ หรอืแก้ปัญหา
จริง เพื่อเกิด co-creation ในการสรา้ง open service 
ในระยะยาว



API gateway/ 
Gov Analytics

Secure 
information 
exchange/ 

Scalable hosting

DG ID/ Regis./e-
cert./ Tracking & 
Notify/  Payment

เป้าหมายของยทุธศาสตร ์4 ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา  (Agile Government)
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Agile Government

Data-Driven

Seamless

ในปี 2570
ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา  (Agile Government)

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 CII

Public Private Partnership/ Open Community Co-Creation

Foundation

Digital Capability & 
Literacy

TDGA
GovTech Innovation 

Center 
ศนูย ์DGTiONDE’s Capacity 

Building Project
DEPA’s Capacity 
Building Project

Government Application 
analytics

Middleware stack

Common services

Infrastructure backbone

TECH STACK



ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลั
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ยทุธศาสตร ์1 พฒันาบริการท่ีสะดวก
และเข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั

ยทุธศาสตร ์2 สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

ยทุธศาสตร ์3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครฐั

ยทุธศาสตร ์4 บรูณาการข้อมูลและ
กระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือ
การบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั

ประชาชน ภาคธรุกิจ สงัคม ภาครฐัResults

• เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการศกึษาผ่านแพลตฟอรม์ และการ
ยกระดบัการบรกิารดา้นการศกึษาผ่านบรูณาการขอ้มลูผูเ้รยีน
และผูส้อน

• เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการบรกิาร และเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างานของผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสขุผ่านการเชือ่มโยงขอ้มลู
ทีม่มีาตรฐานทีแ่ลกเปลีย่นกนัได้

• เขา้ถงึสทิธสิวสัดกิารมปีระชาชนอย่างบรูณาการบน
แพลตฟอรม์เดยีว และเฉพาะเจาะจง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การใหค้วามชว่ยเหลอืและตดิตามผล

• ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู รวมถงึการเตอืนภยัดา้น
สิง่แวดลอ้ม ไดส้ะดวกและรวดเรว็ผ่านแพลตฟอรม์ศนูยก์ลาง
บรกิารดา้นสิง่แวดลอ้มครบวงจร 

• เกษตรกรเขา้ถงึขอ้มลูทุกมติผิ่านแพลตฟอรม์กลางขอ้มลู
เกษตรกรรมของประเทศไทย เพื่อยกระดบัภาคการเกษตร

• ภาคธุรกจิเขา้ถงึการท าธุรกรรมกบัรฐั และขอ้มลูการสง่เสรมิ
ศกัยภาพการแขง่ขนัของรฐั ผ่านแพลตฟอรม์ส าคญัครบถว้น
ทัง้ห่วงโซ่มลูค่า

• แรงงานไดร้บัการพฒันาทกัษะก าลงัคนทีต่อบโจทยต์ลาด 
ยกระดบัการคุม้ครองสวสัดภิาพ ปรบัสมดุลตลาดแรงงานไทย
สูค่วามยัง่ยนืดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั ผ่านระบบบรกิารรฐัดา้น
แรงงานครบวงจร และระบบวเิคราะหข์อ้มลูอจัฉรยิะ

• ธุรกจิท่องเทีย่วเขา้ถงึขอ้มลูทุกมติผิ่านระบบวเิคราะหข์อ้มลู
ท่องเทีย่วครบวงจรและใชป้ระโยชน์จากบรกิารดจิทิลั เพื่อ
ยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

• สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนใน
การด าเนินงานภาครฐั ใหเ้กดิความ
โปร่งใสและตรวจสอบไดด้ว้ยระบบกลางที่
ใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูและมสีวนร่วม
แสดงความคดิเหน็

• ยกระดบัการเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม
ดว้ยการบรูณาการขอ้มลูและชอ่งทางการ
สือ่สาร เพื่ออ านวยความยุตธิรรมทีม่คีวาม
โปร่งใส สะดวก รวดเรว็ และเท่าเทยีม

• เขา้ถงึขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการท างาน
ของแต่ละหน่วยงานไดอ้ยา่งไรร้อยต่อ

• มทีกัษะการท างานดจิทิลัทีส่อดคล้องกบั
บรบิทโลก

• ปฏบิตังิาน และใหบ้รกิารประชาชนทีส่ะดวก
รวดเรว็ และแมน่ย า



6 กลไกการขบัเคลื่อนแผนฯให้ส าเรจ็
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6 กลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญสู่ความส าเร็จ

1. กลไกการท างาน
ร่วมกัน 

(Cooperation)
จัดท ำโครงกำรต้นแบบที่
ใช้เครื่องมือดิจิทัลกลำง ที่
สำมำรถใช้ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนรัฐให้เกิด
ควำมส ำเร็จ เพ่ือเป็น
ต้นแบบให้หน่วยงำนอื่นๆ 
ด ำเนินกำรโดยง่ำย

ก ำหนด framework ด้ำน
ธรรมำภิบำลดิจิทัลกลำง
ให้เห็นควำมส ำคัญของ
ธรรมำภิบำลร่วมกัน 

2. กลไกการด าเนินงานและ
การพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณ (Funding)

กำรด ำเนินโครงกำรมีควำม
จ ำเป็นต้องอำศัยกำรสนับสนุน
งบประมำณเพ่ือช่วยขับเคลื่อนให้
โครงกำรประสบควำมส ำเร็จ มีกำร
เพิ่มมิติของกำรกลั่นกรอง
งบประมำณเพื่อให้กำรจัดสรร
งบประมำณเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด

เช่ น  กำรจั ด ให้มี งบบู รณำกำร
ประจ ำแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
ห รื อ ก อ ง ทุ น พั ฒ น ำ บ ริ ก ำ ร / 
นวัตกรรมดิจิทัล เป็นต้น

3. กลไกการมีสว่นร่วมจาก
หน่วยงานภาคี และเอกชน

(Co-creation)
พัฒนำกำรจัดซ้อจัดจ้ำงภำครัฐให้ใช้
งำนง่ำย และให้ภำค SMEs 
สำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรกับรัฐ
ได้ ผ่ำนกำรลดข้อจ ำกัดในกำร
เข้ำถึงกำรแข่งขัน และระบบจัดซ้อ
จัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งำน

โดย กำรสนับสนุนควำมร่วมมือใน
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ำ ร ท ำ  Digital 
Testbed เปิดข้อมูลให้เอกชน
พัฒนำบริกำรของรัฐ หรือ กำรท ำ 
Digital Sandbox ในกำรละเว้น
ระเบียบบำงประกำรเพื่อพัฒนำ
บริกำรน ำร่อง

4. กลไกการปรับปรุงโครงสรา้งระบบ
ราชการด้านบุคลากรภาครัฐ

(Agile Unit)
ยกระดับบุคลำกรภำครัฐให้ท ำงำนภำยใต้
สภำพแวดล้อมและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
โดยส่งเสริมให้ภำคเอกชน หรือกำรมี
บุคลำกรภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ยกระดับกำรท ำงำนของภำครัฐ 
เช่น กำรน ำเทคโนโลยีมำลดภำระงำน
ประจ ำ และพัฒนำทักษะของบุคลำกรรัฐ 
พร้อมสร้ำง Career path ที่ชัดเจนให้กับ
งำนที่มีควำมส ำคัญมำกขึ้นตำมบริบทของ
โลกดิจิทัล หรือ กำรจัดตั้งคณะท ำงำนด้ำน 
Digital Transformation ของหน่วยตำม
ต ำแหน่งหน้ำที่ที่ส ำคัญ เพื่อพัฒนำงำน
บริกำรรัฐโดยเฉพำะ

5. กลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

(Measure & Report)
กำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำร เป็นกลไกที่สะท้อน
ว่ำแผนงำน/โครงกำรที่หน่วย
งำนรัฐด ำเนินกำรมี
ผลสัมฤทธิ์ (Efficiency)
ประสิทธิผล (Effectiveness)
หรือ ล้มเหลว (Failed) โดย
ประเมินผลตำมสภำพควำม
เป็นจริง

Measure and report 
progress & success

6. กลไกการร่วมงานกบั
รัฐบาลท้องถิ่น 

(Local Government)
กำรส่งเสริมให้รัฐบำลท้องถิ่น
มีส่ วนร่ วมในกำรก ำหนด
น โ ย บ ำ ย  ห รื อ บ ริ ก ำ ร ที่
เหมำะสมกับพ้ืนที่และบริบท
ของพ้ืนที่ตนเอง ผ่ำนกำรเปิด
ช่องทำงควำมร่วมมือในกำร
น ำ เ ส น อ โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ
กระบวนกำรท ำงำนระหว่ำง
ของท้องถิ่น สะท้อนกลับสู่
ส่วนกลำง จะท ำให้เกิดกำร
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัลจำกฐำน
รำกมำกข้ึน



กลไกการขบัเคล่ือนส าคญัด้วยความร่วมมือกบัหน่วยงานรฐั ภาคเอกชน องคก์รระหว่างประเทศ และหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน
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หน่วยงานรฐัส่วนกลาง

International & Private Agencies

หน่วยงานรฐัราย Focus Area

หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน

ปรบักระบวนการท างาน และใชง้านโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืบรกิารกลางรว่มโดยทุก
หน่วยงานรฐั โดยมมีาตรฐานแนวทางทีด่ าเนินการไดง้า่ย มตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจน

บรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูในแต่ละดา้นทีส่ าคญั เพื่อเป็นฐานในการพฒันาการ
ใหบ้รกิาร ณ แพลตฟอรม์รว่ม แก่ผูใ้ชง้าน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน

สนบัสนุนความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื่อ
สรา้งมลูค่า นวตักรรมใหก้บับรกิารของรฐั 
และสรา้งการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชน

▪ อปท
▪ อบจ
▪ อบต

▪ ใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานในการท างานของรฐั 
ทัง้ดา้นเครื่องมอื และความมัน่คงปลอดภยั
▪ ก าหนดระเบยีบ แนวทางการด าเนินงาน และ
มาตรฐานการท างาน ทัง้ดา้นขอ้มลูกระบวนการ
ท างานทีก่ระชบั ใหทุ้กหน่วยงานรฐั

▪ พฒันาบรกิารกลางร่วมเพื่อความ
คุม้ค่า และการท างานไรร้อยต่อ
▪ พฒันาทกัษะ และขดี
ความสามารถของบุคลากรรฐั
▪ บรหิารจดัการดา้นงบประมาณ
และประเมนิผลความส าเรจ็ของ
โครงการภายใตแ้ผนอย่าง
ต่อเนื่อง และโปร่งใส

▪ พฒันาการมสีว่นร่วมของเอกชนใน
การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีและการ
ใหบ้รกิารรฐัดว้ยการร่วมพฒันาผ่าน 
PPP เช่น Digital Sandbox, Gov 
Service hackathon

การสง่เสรมิใหร้ฐับาลทอ้งถิน่มสี่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย หรือบริการที่
เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของพื้นที่
ตนเอง ผ่านการเปิดช่องทางความร่วมมอื
ในการน าเสนอโครงการ หรอืกระบวนการ
ท างานระหว่างของทอ้งถิน่ สะทอ้นกลบัสู่
ส่วนกลาง/ กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นนัน้ๆ จะท าให้เกิดการพัฒนา
รฐับาลดจิทิลัจากฐานรากมากขึน้

ยกระดบัศนูยด์จิทิลัชุมชนใหเ้ป็นจุดเสรมิสรา้ง
สมรรถนะและพฒันาบุคลากรทอ้งถิ่น ในดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
อาจพฒันาเป็นหน่วยให้บริการดิจิทลัของรฐั 
ใหแ้ก่ ทอ้งถิน่ทีย่งัมชี่องว่างดา้นดจิทิลัต่อไป



แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานกลางด้านการพฒันารฐับาลดิจิทลั
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หน่วยงาน ขอบเขตการด าเนินงานด้านการพฒันารฐับาลดิจิทลั ตวัอย่างการด าเนินการ/โครงการ

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการส่ือสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ

▪ MDES Free Wi-Fi
▪ โครงการเนต็ประชารฐั
▪ ศนูยด์จิทิลัชมุชน และการพฒันานวตักรรมเทคโนโลย ี5G

❖ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ

การด าเนินการของคณะกรรมการเฉพาะใน 2 ดา้นส าคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

▪ คลาวดก์ลางภาครฐั (GDCC) – สนบัสนุนการใชง้านโครงสรา้งพืน้ฐานกลางของรฐัเพื่อความคุม้ค่า
▪ การก าหนดทกัษะดา้นดจิทิลัทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล
▪ อาสาสมคัรดจิทิลัชมุชน

❖ ส านักงานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ การก าหนดมาตรฐานธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Transactions) หรอื ธรุกรรมออนไลน์ของประเทศ 
และ ให้ความช่วยเหลือในเชิงเทคนิค ในประเดน็การน ามาตรฐานท่ีพฒันาขึน้มาแล้ว ไปปรบัใช้กบั
หน่วยงานรฐั 

▪ โครงการพฒันามาตรฐานเพื่อเรง่กระบวนการอนุมตัแิบบดจิทิลั (Speed-up e-Licensing)
▪ แนวนโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั ดา้นสารสนเทศของหน่วยงานของรฐั
▪ มาตรฐานส าหรบัเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ Digital ID จดัท า Digital ID Sandbox  และการใชล้ายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส์

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ การพฒันาระบบนิเวศท่ีเอือ้ต่อการพฒันารฐับาลดจิทิลั (นโยบาย กฎหมาย/กฎระเบยีบ วฒันธรรมการ
ท างาน บุคลากร)
- พฒันากลไกการปรบัปรงุกระบวนการท างานของรฐัใหก้ระชบั
- พจิารณาแนวทางจดัสรรอตัราก าลงัดา้นดจิทิลัของรฐัทีเ่หมาะสมกบัตลาดแรงงาน
- แกไ้ข ปรบัปรงุกฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรค

▪ โครงการสง่เสรมิการพฒันาระบบการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐั
▪ โครงการสง่เสรมิความรว่มมอืในการเปิดระบบราชการ
▪ การแกไ้ข ปรบัปรงุกฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรค เชน่ (รา่ง) พรบ.การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกสส์นบัสนุนการ

ด าเนินการในรปูแบบดจิทิลั 
▪ พฒันาหน่วยงานรฐัดว้ยการส่งเสรมิการ Re-process การท างานทัง้การใหบ้รกิารประชาชนและการท างานประสานระหวา่ง

หน่วยงานดว้ยแนวคดิเชงิออกแบบ (Design thinking)

ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั ส่งเสรมิสนบัสนุนการด าเนนิงานหน่วยงานรฐัและหน่วยงานอื่นเก่ียวกบัการพฒันารฐับาลดิจิทลั เชน่ 
การออกแนวปฏบิตั ิ(Guidelines) กระบวนการกลางดา้นดจิทิลั ควบคู่ไปกบัการใหค้ าปรกึษาหน่วยงาน
ภาครฐั 

▪ แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย
▪ แผนการบูรณาการรฐับาลดจิทิลั (งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ)
▪ สถาบนัพฒันาบุคลากรภาครฐัดา้นดจิทิลั
▪ โครงการภาษไีปไหน + แพลตฟอรม์งบประมาณทอ้งถิน่
▪ โครงการก าหนด guideline ในกระบวนทีพ่บโดยทัว่ไปในบรกิารดจิทิลัภาครฐั

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลภาครฐั (พลเมอืงสามญั และขา้ราชการ) ▪ ทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐัเพื่อการปรบัเปลีย่นเป็นรฐับาลดจิทิลั ตาม ว6/2561 

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ

จดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และวเิคราะหป์ระเมนิแผนงานและโครงการพฒันาของ
ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ

▪ โครงการเชื่อมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบ GFMIS ระบบ e-GP และ ระบบ eMENSCR
▪ โครงการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลู ERP กลางภาครฐั (One ID One Project)

ส านักงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ ทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาดา้นดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

ส านักงานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ (สกมช.)

ด าเนินการเพื่อรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรข์องหน่วยงานโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัทางสารสนเทศ  
เฝ้าระวงัความเสีย่งในการเกดิภยัคกุคามทางไซเบอร ์ตดิตาม วเิคราะหแ์ละประมวลผล และการแจง้เตอืน
ภยัคุกคามทางไซเบอร ์และเป็นศนูยก์ลางในการประสานความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานเกีย่วกบัการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรข์องหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานเอกชน 

▪ CERT 3 ระดบั National CERT หรอืศนูยป์ระสานการรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิทีจ่ะดูแลเซกเตอร ์
CERT แลว้เซกเตอร ์CERT จะดูแล CERT ขององคก์ร

▪ โครงการเรง่รดัการพฒันาบุคลากรดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) 



ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 กบัยทุธศาสตรช์าติ และ ร่าง 
แผนพฒันาฯ ฉบบั 13

157

ยุทธศาสตรช์าติด้านการ
ปรบัสมดลุและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครฐั

ยุทธศาสตรช์าติด้านการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตรช์าติด้านการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาค

ยุทธศาสตรช์าติด้านการ
พฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

บรูณาการข้อมลูและกระบวนงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือการ
บริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึง
ง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั

สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมลูเปิด

ภาครฐั

ระ
ดบั

ที่
1 

ระ
ดบั

ที่
2 

ระ
ดบั

ที่
3 

หมดุหมายท่ี 13 ไทยมีภาครฐั
ท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และ

ตอบโจทยป์ระชาชน

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจน
ข้ามรุน่ลดลง และคนไทยทุกคนมี
ความคุ้มครองทางสงัคมท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมี
ก าลงัคนสมรรถนะสูงมุ่ง
เรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ตอบ

โจทยก์ารพฒันาแห่ง
อนาคต

หมดุหมายท่ี 8 ไทยมีพืน้ท่ีและ
เมืองอจัฉริยะท่ีน่าอยู่

ปลอดภยั เติบโตได้อย่างยัง่ยืน

หมดุหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชัน้น าด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรปูมลูค่าสงู

หมดุหมายท่ี 4 ไทยเป็นศนูยก์ลางการแพทยแ์ละสขุภาพ
มลูค่าสงู

หมดุหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ท่ีเข้มแขง็ มีศกัยภาพสงู และสามารถแข่งขนัได้

หมดุหมายท่ี 6 ไทยเป็นศนูยก์ลางด้านดิจิทลัและ
อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ ของอาเซียน

ยทุ
ธศ

าส
ตร

์ (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

ร่าง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ยทุธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

4 ย
ทุธ

ศา
สต

ร์
‘66

-’7
0



4. บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

แนวทางการแก้ไขข้อจ ากดัและอปุสรรคจากแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ.2563-2565
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ประเดน็ปัญหาด้านกฎหมาย ประเดน็ปัญหาด้านความ
รว่มมือระหว่างหน่วยงาน 

ประเดน็ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

1. พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย
ด้วยรฐับาลดิจิทลั

2. สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

3. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั4 ย

ทุธ
ศา

สต
ร์

‘66
-’7

0
ข้อ

จ า
กดั

แล
ะอ

ปุส
รร
ค

ขัน้ตอนและระบบให้บริการ
ท่ียุ่งยากและซบัซ้อน 

Digital Divided ของผูใ้ช้บริการทัง้
ในแง่ทรพัยากร และทกัษะ

การจดัเกบ็ข้อมลูของภาค
การเกษตร ภาค SMEs ไทย 

ความไว้วางใจ 
(Trust)

ประเดน็ปัญหาด้าน
งบประมาณ 

ประเดน็ปัญหาบริการ
ออนไลน์ 

ประเดน็ปัญหาด้านข้อมูล ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ด้ า น
แพลตฟอรม์กลางภาครฐั

ประเดน็ปัญหาด้าน
บุคลากร



ความเช่ือมโยงของประเดน็ส าคญัภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครฐัผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 และแผนพฒันา
รฐับาลดิจิทลั
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4. บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
เพื่อการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

1. พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย
ด้วยรฐับาลดิจิทลั

2. สรา้งมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

3. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั4 ย

ทุธ
ศา

สต
ร์

‘66
-’7

0

มาตรา 5 วรรคท้าย และมาตรา 12 (7)

พ.
ร.บ

. ก
าร
บริ

หา
รง
าน

แล
ะ

กา
รใ
ห้บ

ริก
าร
ภา

คร
ฐัผ

า่น
ระ
บบ

ดิจิ
ทลั

 พ
.ศ

. 2
56

2 หน่วยงานรฐัต้องด าเนินการตาม
แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั 

มาตรา 12 (1) (2)

ด าเนินการจดัท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ใน
รปูแบบข้อมูลดิจิทลั และด าเนินการให้มีการ
เช่ือมโยงบริการดิจิทลัของหน่วยงานรฐัให้เกิด

บริการสาธารณะแบบเบด็เสรจ็

มาตรา 12 วรรคท้าย 
มาตรา 13 14 และ 16

จดัให้มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลู
ระหว่างกนัตามท่ีหน่วยงานรฐัแห่งอ่ืนรอ้งขอ

ธรรมาภิบาลและการด าเนินการตามมาตรฐาน เช่ือมโยงและเปล่ียนข้อมลูท าบริการในรปูแบบดิจิทลั

มาตรา 12

จดัท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐัในระดบั
หน่วยงาน

มาตรา 4 ประกอบมาตรา 12

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนด และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

คณะกรรมการพฒันารฐับาลดิจิทลัก าหนด

มาตรา 17

จดัท าข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ในรปูแบบข้อมูลดิจิทลัต่อ

สาธารณะ

มาตรา 18

จดัท าข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในรปูแบบข้อมูลดิจิทลัต่อ

สาธารณะมาเปิดเผยท่ีศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐั 

ท าข้อมลูเปิด และเปิดบนศนูยฯ์

ด าเนินการตามแผนฯ

มาตรา 12 (3)

จดัให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทลั

ข่องทางช าระเงินทางดิจิทลั

มาตรา 12 (4)

จดัให้มีระบบพิสจูน์ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั

ระบบพิสจูน์ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั

มาตรา 12 (5)

จดัให้มีมาตรการหรือระบบรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัในการเข้าสู่ระบบดิจิทลัของ

หน่วยงานรฐัโดยอย่างน้อย 

มาตรการความมัน่คงปลอดภยัใน
การใช้งานระบบดิจิทลัของรฐั

มาตรา 11

ห้ามเรียกส าเนาเอกสาร
ราชการจากประชาชน 

มาตรา 12 (6)

จดัให้มีการพฒันาทกัษะบุคลากรภาครฐั

ทกัษะบคุลากรภาครฐั
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1. พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลั

สรา้งแพลตฟอรม์บรกิารดจิทิลั
ภาครฐัทีต่รงความตอ้งการของผูใ้ช ้
(User-Driven) และเบด็เสรจ็ ณ 
จุดเดยีว (OSS)

วจิยัและพฒันานวตักรรมบรกิาร
ดจิทิลัภาครฐัเพื่อยกระดบับรกิาร
ดจิทิลั (Innovative 
Services/Platform) 

สนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุงหรอื
พฒันาแพลตฟอรม์บรกิารที่
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึและ
ใชไ้ดง้่าย (Equality / Leave No 
One Behind)

เพิม่ความมัน่คงปลอดภยัในการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัภาครฐั 
และจดัการกลไกการป้องกนัขอ้มลู
สว่นบุคคล (Adaptive Security)

พฒันาการใหบ้รกิารดจิทิลัแบบ
ครบวงจร (End-to-end Service)
พฒันาบรกิารทีเ่ฉพาะเจาะจง
รายบุคคล (Personalize Service
Delivery) โดยไม่ตอ้งรอ้งขอ

มาตรการ/กลไก

ขัน้ตอนและระบบให้บริการ
ท่ียุ่งยากและซบัซ้อน 

Digital Divided ของผูใ้ช้บริการ
ทัง้ในแง่ทรพัยากร และทกัษะ

ปัญหาและอปุสรรค

การบรูณาการของ
หน่วยงานภาครฐั

ทรพัยากรและงบประมาณ

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องช่องว่างการพฒันา

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาค 

การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั
ของผูใ้ช้งาน

บริการไม่ตอบความ
ต้องการของประชาชน

ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (บรกิารภาครฐั)

โครงสรา้งพืน้ฐานรฐับาลดจิทิลัทีข่ยายตวั

แนวโน้มดา้นการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขนาดใหญ่
เพื่อพฒันาบรกิารทีม่คีวามเฉพาะ

เป้าหมาย SDG 10

ทกัษะของผูใ้ช้งานท่ี
แตกต่าง

ความไว้วางใจของประชาชน แนวโน้มดา้น USER-Driven
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2. สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลั

มาตรการ/กลไก

ขัน้ตอนและระบบให้บริการ
ท่ียุ่งยากและซบัซ้อน 

Digital Divided ของผูใ้ช้บริการ
ทัง้ในแง่ทรพัยากร และทกัษะ

ปัญหาและอปุสรรค

การบรูณาการของ
หน่วยงานภาครฐั

ทรพัยากรและงบประมาณ

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องช่องว่างการพฒันา
ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั
ของผูใ้ช้งาน และการ
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
ของรฐัภาคธรุกิจ

ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (บรกิารภาครฐั)

โครงสรา้งพืน้ฐานรฐับาลดจิทิลัทีข่ยายตวั

แนวโน้มดา้นการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขนาดใหญ่

เป้าหมาย SDG # 2, 12, 14 (การเกษตร) #3 (สาธารณสขุ) และ #9 (SMEs)

การปรบัเปล่ียนสู่ดิจิทลั
ท่ีไม่สมบรูณ์ของภาครฐั

ความไว้วางใจของประชาชน

สนบัสนุนใหพ้ฒันาบรกิารออนไลน์และสรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลั หรอื
เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐั หรอืการพฒันาแพลตฟอรม์ทีเ่อือ้
ต่อการด าเนินธุรกรรมดจิทิลัและครอบคลุมการพฒันาธุรกจิตลอด
ห่วงโซ่มลูค่า (End-to-end service platform)

ทบทวน ปรบัปรุง และพฒันากฎหมาย กฎระเบยีบ 
มาตรการทีเ่อือ้ต่อผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกจิ

สนบัสนุนผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อเพิม่
โอกาสการแขง่ขนัและประสทิธภิาพการใหบ้รกิารภาครฐั

ความเข้าใจกฎระเบียบ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก

แนวโน้ม Data Driven

ดชันี EODB/ GCI 4.0

ขาดตวักลาง ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือม
เอาข้อมูลภาครฐัท่ีผา่นการ
วิเคราะหส์งัเคราะหแ์ล้วไปสู่มือ
ผูใ้ช้หรอืการเกษตรกร 
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครฐั

มาตรการ/กลไก

ความสบัสนของประชาชนในเรือ่ง
ช่องทางการมีส่วนรว่ม/ รอ้งเรียน

Digital Divided ของผูใ้ช้บริการ
ทัง้ในแง่ทรพัยากร และทกัษะ

ปัญหาและอปุสรรค

การเช่ือมโยงและเปิดเผย
ข้อมลูของหน่วยงานภาครฐั

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องช่องว่างการพฒันา
ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั 

ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (บรกิารภาครฐั – Public participation)

โครงสรา้งพืน้ฐานรฐับาลดจิทิลัทีข่ยายตวั

แนวโน้มดา้น Public Trust

เป้าหมาย SDG # 5, 11, 16 (การมสีว่นร่วม)ข้อมูลเปิดภาครฐั ยงัขาด
การเปิดเผยในระดบัท่ี
น าไปใช้งานต่อได้

ความไว้วางใจของประชาชน

กฎระเบียบ และกฎเกณฑใ์น
การเช่ือมโยงข้อมลู

แนวโน้ม Open Government

ดชันี e-Participation Index (EPI) 

ขาดช่องทางในการแสดง
ความคิดเหน็  และติดตาม
การเรือ่งรอ้งเรียน

จดัใหม้รีะบบดจิทิลัสนบัสนุนการเชื่อมโยง เปิดเผย 
และแลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐัโดยไมต่อ้งรอ้งขอและ
เปิดใหทุ้กภาคส่วนไดแ้สดงความคดิเหน็ (Open 
by Default)

พฒันากลไกการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐั เช่น 
การจดัซือ้จดัจา้ง กระบวนการงบประมาณ ให้
ตรวจสอบไดแ้ละโปรง่ใส (Transparency) 

จดัใหม้ชี่องทางรบัฟังความคดิเหน็ในการก าหนดนโยบาย 
กฎหมาย กฎระเบยีบ (Empower the People) ส่งเสรมิการ
น าความเหน็ประชาชนไปสู่การพฒันาบรกิารจรงิๆ รายพื้นที่
(Strong from the bottom)



ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร ์4 กบัช่องว่างการพฒันา
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4. บรูณาการข้อมลูและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

มาตรการ/กลไก

ระบบการท างานท่ียงัไม่ได้
Transformation อย่างสมบรูณ์

ปัญหาและอปุสรรค

การบรูณาการของ
หน่วยงานภาครฐั

ทรพัยากรและงบประมาณ

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องช่องว่างการพฒันา
ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั และดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

การปรบักระบวนการท างาน 
และทกัษะดิจิทลัของรฐั

ความพรอ้มรฐับาลดจิทิลั (การบรหิารจดัการรปูแบบดจิทิลั )

โครงสรา้งพืน้ฐานรฐับาลดจิทิลัทีข่ยายตวั

แนวโน้ม Agile Government

เป้าหมาย SDG -การบรหิารงานทีค่ล่องตวัมสีว่นชว่ยสนบัสนุนใหบ้รรลุ SDG 
Goals ภาพรวมได้

ความไว้วางใจของประชาชน

ความเข้าใจกฎระเบียบ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก

แนวโน้ม Data Driven

ดชันี EGDI

การเช่ือมโยงข้อมลูให้เป็น
มาตรฐานเดียว 

พฒันาขอ้มลูตามหลกั Data 
governance บรูณาการขอ้มลู 
และสง่เสรมิการใชง้านขอ้มลู Big 
Data เพื่อจดัท านโยบาย (Data-
Driven)

พฒันาแพลตฟอรม์กลางและโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นดจิทิลัส าหรบัหน่วยงานภาครฐั ใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง (Seamless) และ
ก าหนดมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
รฐับาลดจิทิลั 

สง่เสรมิศกัยภาพและ
วฒันธรรมการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัแก่บุคลากรภาครฐั 
(TDGA, DGTi, AICenter)

สง่เสรมิความร่วมมอืระหว่าง
รฐัและเอกชนในการพฒันา
รฐับาลดจิทิลั (Public-
Private Partnerships)

ปรบัปรุงขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน และลด ละ เลกิการ
ขอส าเนาเอกสารจากประชาชน 
(Re-Engineering Process 
และ Digitalize Process) 

ทบทวน ปรบัปรุง และ
พฒันากฎหมาย 
กฎระเบยีบ มาตรการ
ทีเ่อือ้ต่อการพฒันา
รฐับาลดจิทิลั



Key success factors ในการพฒันาแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัให้ประสบความส าเรจ็
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People Process

Technology
▪ Scope of government officer
▪ Citizen digital literacy
▪ Growth mindset
▪ IT/Digital Staffs and new type of digital 

workforce: part time, IT Pools
▪ Partnership, outsource

▪ Legal backup:  DG Law, DG Process Law
▪ Customer-centric process
▪ Design thinking/Process redesign
▪ End-to-end digitalization
▪ Service delivery through Public-Private Partnership 

(PPP)

▪ Platform: Front, exchange, back
▪ Basic architecture, Interoperability standard/framework 
▪ Implementation guideline for organizations
▪ Innovation sandbox through Public-Private Partnership (PPP)

“Increase efficiency 
by digital workforce”

“Lean and customer-centric 
process”

“Effective investment and ease of use”



Responsive Government



ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน และลดความเหล่ือมล า้ (Responsive Government)
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Responsive Government – Proactive 
Service Delivery

User-Driven – Once Only Principle

Equality/ Inclusivity – การบริการดิจิทลั
ท่ีไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมแก่ประชาชน

Adaptive Security

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีให้บริการท่ีสะดวกเข้าถึงง่าย และลดความเหล่ือมล า้ในการให้บริการ”

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรฐัโดยประชาชนในภาพรวม

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ
ประยุกตก์บั
สถานการณ์

ตนเอง

วิเคราะหว์่า
ด าเนินการ
อย่างไรต่อ

เส้นทางการปฏิสมัพนัธ/์รบับริการ

ปฎิสมัพนัธ ์(ตาม
ช่องทางบริการ)

รบัการบริการ 
(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)

ระบบบูรณาการข้อมูล
สวสัดิการรายบุคคล

Multichannel เข้าถึงผูใ้ช้บริการทุกแบบ
• Website
• Apps
• Experiential Channels เช่น via Chat 

apps, Voice  

e-education hub

e-workforce ecosystem

ประชาชน

National Digital Health 
Platform

ระบบรายงานข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม



แผนภาพความเช่ือมโยงของเป้าหมาย มาตรการ และแผนงาน ภายใต้ยทุธศาสตรท่ี์ 1
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พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรฐับาลดิจิทลัยทุธศาสตรท่ี์ 1

มาตรการ/กลไก

เป้าหมาย

ประชาชนและภาคเอกชนไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ใน
การใชบ้รกิารต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐั ไดอ้ย่าง
ครบถว้น ณ จุดเดยีว (One-Stop Service)

ประชาชนและภาคเอกชนมคีวามเชือ่มัน่ต่อระบบการ
ใหบ้รกิารภาครฐัว่าปลอดภยัจากการคุกคามทางไซเบอร ์

ประชาชนและภาคเอกชนทุกกลุ่มทัว่ประเทศสามารถเขา้ถงึและใชบ้รกิาร
ดจิทิลัภาครฐัได้

สรา้งแพลตฟอรม์บรกิารดจิทิลั
ภาครฐัทีต่รงความตอ้งการของผูใ้ช ้
(User-Driven) และเบด็เสรจ็ ณ 
จุดเดยีว (OSS)

วจิยัและพฒันานวตักรรมบรกิาร
ดจิทิลัภาครฐัเพื่อยกระดบับรกิาร
ดจิทิลั (Innovative 
Services/Platform) 

สนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุงหรอื
พฒันาแพลตฟอรม์บรกิารที่
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึและ
ใชไ้ดง้่าย (Equality / Leave No 
One Behind)

เพิม่ความมัน่คงปลอดภยัในการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัภาครฐั 
และจดัการกลไกการป้องกนัขอ้มลู
สว่นบุคคล (Adaptive Security)

แผนงาน

• สนบัสนุนใหม้กีารเชือ่มโยง
แพลตฟอรม์บรกิารดจิทิลั
ภาครฐัต่างๆ หรอืพฒันา
แพลตฟอรม์กลาง ท าให้
ประชาชนไดร้บัความสะดวก
รวดเรว็ในการใชบ้รกิารของ
หน่วยงานภาครฐั ไดอ้ย่าง
ครบถว้น ณ จุดเดยีว (One-
Stop Service)

• สนบัสนุนความร่วมมอืระหว่าง
รฐัและเอกชนเพื่อพฒันา
นวตักรรมการบรกิารของรฐัที่
ตรงความตอ้งการของ
ประชาชน

• สนบัสนุนบรกิารดจิทิลัที่
ประชาชนทุกกลุ่มทัว่ประเทศ
สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเท่าเทยีม
ค านึงถงึเป้าหมายการพฒันา
อย่างยัง่ยนื

• จดัใหม้รีะบบดจิทิลัรองรบัความ
มัน่คงปลอดภยัในการใหบ้รกิาร
ประชาชน

• พฒันาความรูท้กัษะของบุคลากร
ภาครฐัใหร้องรบัสถานการณ์การ
คุกคาม และตระหนกัถงึ
ความส าคญัของความมัน่คง
ปลอดภยัทางไซเบอร ์และการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

พฒันาการใหบ้รกิารดจิทิลัแบบ
ครบวงจร (End-to-end Service)
พฒันาบรกิารทีเ่ฉพาะเจาะจง
รายบุคคล (Personalize Service
Delivery) โดยไม่ตอ้งรอ้งขอ

• จดัใหม้กีารบรกิารประชาชน
ผ่านระบบดจิทิลั เช่น การลด
กระบวนงานการยื่นค าขอรบั
บรกิารและลดการขอส าเนา
เอกสาร เป็นตน้

• พฒันาระบบเกบ็ขอ้มลู
รายบุคคลของประชาชนเพือ่
วเิคราะหส์ทิธิแ์ละสวสัดกิาร
รปูแบบต่างๆ ของประชาชน



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัของยทุธศาสตรท่ี์ 1
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ความเหลื่อมล ้าทางสทิธแิละ
สวสัดกิารประชาชน

▪ กระทรวง พม.
▪ กรมการปกครอง
▪ สพร. และ กพร. 

▪ สพร. และ 
▪ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารดา้นต่างๆ

▪ สพร. และ 
▪ หน่วยงานดา้นการท่องเทีย่ว แรงงาน ควบคมุโรค และ ตม.

การศกึษา ▪ สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี
▪ กระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิแรงงาน ศธ. และ อว. 

▪ สพร.
▪ กระทรวง ศธ. และกระทรวง อว. 

▪ สพฐ. 
▪ และหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ สป. ศธ.
▪ สป. อว.

▪ ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
▪ ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

สุขภาพและการแพทย์ ▪ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
▪ ส านักปลดักระทรวงสาธารณสขุ
▪ หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสขุในสงักดั ศธ.

▪ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เขตสขุภาพ และ
กรมฯ ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

▪ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สิง่แวดลอ้ม ▪ สป. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
▪ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรบัสวสัดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

โครงการระบบต่อยอดข้อมูลกลางด้านสวสัดิการ  เพื่อให้บริการผา่น Citizen Portal

โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพื่อชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)

โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพื่อการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลงัคนและ
การพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู ้(Credit 
Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศ

โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออก
กลางคนัให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการและฐานองคค์วามรู ้ส่ือการเรียนรู ้และหลกัสูตรการศึกษา 
(e-Education Hub)

ระบบต่อยอด Hospital Information System (Health Link)

National Digital Health Platform

โครงการ Environmental Map



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสิทธิสวสัดิการระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการระบบการแจ้งเตือนสิทธิและ
ช่วยเหลือในการรบัสวสัดิการของ
ประชาชนตลอดช่วงชีวิต

ระบบการแจง้เตอืนสทิธแิละช่วยเหลอืในการรบัสวสัดกิารของประชาชนตลอดช่วงชวีติ - บูรณาการฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลอื
ภาครฐัจากหน่วยงานต่างๆ ใหม้ขีอ้มลูครบถว้นเพยีงพอส าหรบัน ามาก าหนดนโยบายการช่วยเหลอืใหต้รงกลุ่มเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ไมซ่ ้าซอ้น รวมถงึช่วยใหป้ระชาชนตระหนักถงึสทิธิต์่างๆ ทีพ่งึจะไดร้บั และท าใหห้น่วยงานภาครฐัทราบถงึประสทิธภิาพของนโยบายการให้
ความช่วยเหลอืสามารถตดิตามไดว้า่ประชาชนน าเงนิช่วยเหลอืไปใชต้รงตามวตัถุประสงคห์รอืไม่

1) กระทรวง พม.

2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3) สพร. และ  4) กพร. 

โครงการระบบต่อยอดข้อมลูกลาง
ด้านสวสัดิการ เพ่ือให้บริการผ่าน 
Citizen Portal

ระบบคน้หา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบัสวสัดกิาร ณ จดุเดยีว ซึง่รวมถงึการแจง้เตอืนขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัสวสัดกิารทุก
ประเภทผา่นช่องทางดจิทิลั โดยใหข้อ้มลูครัง้เดยีว โดยระบบอาจพจิารณาควบรวมหรอืเชื่อมโยงกบั แพลตฟอรม์ทางรฐัทีม่ ีการด าเนินการใน
การเขา้ถงึขอ้มลูสทิธติ่างๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยงัระบบสทิธสิวสัดกิารนัน้ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

1) สพร. และ 

2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารดา้นต่างๆ 

โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพ่ือ
ชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)

ระบบพอรท์ลักลางเพื่อชาวต่างชาต ิ(Foreigner Portal) ไทย ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาตใินการเขา้ถงึและรบับรกิารจากหน่วยงาน
ภาครฐัอยา่งสะดวก ครบถว้น และสอดคลอ้งกบับรบิท ความตอ้งการของชาวต่างชาตแิต่ละกลุ่ม

1) สพร. และ 

2) หน่วยงานดา้นการท่องเทีย่ว แรงงาน ควบคุมโรค และ ตม.
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โครงการระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรบัสวสัดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

โครงการระบบต่อยอดข้อมูลกลางด้านสวสัดิการ  เพื่อให้บริการผา่น Citizen Portal

ประสานระหว่างหน่วยงาน ท า Data Governance และจดัข้อมลูให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกนั

ขยายผลการใช้งานไปสู่
ระบบวิเคราะหแ์ละ
ประเมินผลแบบ
เฉพาะเจาะจง

พฒันาแพลตฟอรม์น าร่องในการค้นหา ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ
และสถานะการรบัสวสัดิการ ณ จดุเดียว  กบัหน่วยงานด้านสวสัดิการ
น าร่อง อาทิ โครงการระบบแจ้งเตือนสิทธิสวสัดิการ ของกระทรวงพม.  

เช่ือมโยงฐานข้อมลูระหว่างกระทรวงโดยสมบรูณ์ 

• เชื่อมขอ้มลูสทิธิด์า้นเดก็ เยาวชน และครอบครวั
• เชื่อมโยงขอ้มลูระหว่าง e-social welfare ดา้น

ผูสู้งอายุ เชน่ เบีย้ยงัชพี และเงนิบ านาญ
• เชื่อมโยงฐานขอ้มลูสวสัดกิารผูม้รีายไดน้้อย 

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

ขยายผลเช่ือมระบบการให้บริการกบัหน่วยงานด้านสวสัดิการประชาชนท่ีมี
ผู้รบัสิทธ์ิจ านวนมาก เช่น ส านักงานประกนัสงัคม หน่วยงานด้านแรงงาน 

สิทธิสาธารณูปโภค การศึกษา
พฒันาแพลตฟอรม์ท่ีเหมาะสมกบัทัง้การให้บริการแบบ online self 

service และ on-site service เพ่ือความทัว่ถึงในการให้บริการ

โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพื่อชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)
พฒันาบริการส าหรบักลุ่ม

นักท่องเท่ียว
พฒันาดิจิทลัแพลตฟอรม์เพ่ือรวมศนูย์

บริการภาครฐัในกลุ่มเป้าหมาย เช่น แรงงาน และนักลงทุน
พฒันาดิจิทลัแพลตฟอรม์ให้มีการบริการเป็นแบบ One stop 

service และ พฒันา Digital ID ส าหรบัชาวต่างชาติ
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โครงการ E-Workforce Ecosystem Phase 2 ระบบบรูณาการขอ้มลูดา้นก าลงัคนและพฒันาสมรรถนะดว้ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพือ่เชือ่มโยง “ขอ้มลู” ระหว่างหน่วยงานเพือ่พฒันาก าลงัคน ทัง้
การเชือ่มโยงขอ้มลูจากภาคการศกึษาและแรงงาน เพือ่วเิคราะหแ์ละจดัท านโยบายดา้นก าลงัคนของประเทศเชงิรุก

1) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี
2) กระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิแรงงาน ศธ. 

และ อว. 

โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript ระบบต่อยอดการจดัท า Digital Transcript สู่การศกึษาทุกระดบั เพือ่ใชง้านกบัหน่วยงานรฐัและภาคเอกชน 1) สพร. 2) กระทรวง ศธ. 3) กระทรวง อว. 

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศ

ต่อยอดเชือ่มโยงระบบสารสนเทศดา้น Credit Bank ของแต่ละหน่วยงานกบัระบบสารสนเทศส่วนกลาง เพือ่ก าหนดมาตรฐานการเทยีบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบักรอบคุณวฒุขิองประเทศ

1) สพฐ. 2) สกอ. 3) สช. 4) ศอศ. 5) กศน. 6) 
อปท. กทม. 7) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการฐานองคค์วามรู้ ส่ือ
การเรียนรู้ และหลกัสตูรการศึกษา (e-Education Hub)

การเชือ่มโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรู้ สือ่การเรยีนรู ้และหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบัทุกประเภทการศกึษา เขา้ไวด้ว้ยกนั ณ จุดเดยีว (e-Education 
Hub) โดยรวบรวมขอ้มลูจากทัง้หน่วยงานสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

1) สป. กระทรวงศกึษาธกิาร
2) สป. กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม (อว.)

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออกกลางคนัให้ได้รบั
การศึกษาภาคบงัคบั

การพฒันาระบบตดิตามเดก็กลุม่เสีย่งทีม่โีอกาสออกกลางคนัแบบรายบุคคล โดยอาศยัการบรูณาการฐานขอ้มลูเดก็นกัเรยีนของ ศธ. เขา้กบัฐานขอ้มลู
ของ มท. และฐานขอ้มลูจากหน่วยงานอื่นๆ เพือ่ช่วยในการบรหิารจดัการเดก็ใหไ้ดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั

1) ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
2) ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
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โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพื่อการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลงัคนและ
การพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

เช่ือมโยงฐานข้อมูลกลางเข้ากบัฐานข้อมูล
กรมการปกครอง แรงงาน และการศึกษาทุกระดบั

ขยายผลการเช่ือมโยงข้อมุลกบัภาคอตุสาหกรรม และการค้า เช่น กระทรวง
อตุสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์และภาคเอกชนท่ีส าคญั

ขยายผลพฒันระบบ
วิเคราะหค์วามต้องการ
ก าลงัคนเชิงรกุ

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออก
กลางคนัให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั

เช่ือมโยงและบรูณาการข้อมูลเดก็นักเรียนใน
ระบบการศึกษากบัฐานข้อมูลมหาดไทย

จดัท าระบบติดตามและบริหารจดัการเดก็ในกลุ่ม
เส่ียงฯ ให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบัอย่างทัว่ถึง 

แบบ Paperless 

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการและฐานองคค์วามรู ้ส่ือการเรียนรู ้และหลกัสูตรการศึกษา 
(e-Education Hub)

เช่ือมโยงฐานข้อมูลองคค์วามรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ และหลกัสตูรการศึกษาทุกระดบั
ทุกประเภทการศึกษาของกระทรวงโดย
สมบรูณ์

บรูณาการข้อมูลกบัหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและจดัท าระบบ
กลางเพ่ือให้บริการแก่
ผูร้บับริการ (e-Education Hub)

เร่ิมใช้งานและพฒันา
ฐานข้อมลู 
และการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู ้(Credit 
Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศ

โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript
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ระบบต่อยอด Hospital 
Information Exchange 
System (Health Link)

ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูสุขภาพในระดบัประเทศ ซึง่มกีารก าหนดมาตรฐานกลางรว่มกบัโรงพยาบาลใน
ภาค ีและมกีารสนบัสนุนโรงพยาบาลในดา้นเครือ่งมอืและกระบวนการทีจ่ะท าใหก้ารแลกเปลี่ยนขอ้มลู
เกดิขึน้ไดต้ามมาตรฐาน พร้อมทัง้พฒันามาตรฐานความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของ
ข้อมลูในระบบ

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
• ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข
• หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสุขในสงักดั

กระทรวงศกึษาธกิาร เช่น มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลในสงักดั

ระบบแพลตฟอรม์ข้อมลูด้าน
สขุภาพของประเทศ
(National Digital Health 
Platform)

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยบรหิารงานบรกิารสาธารณะดา้นสุขภาพและสาธารณสุขของ
ภาครฐัเพื่อพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงขอ้มลูเพื่อพฒันาระบบงาน
สุขภาพและบรกิารทางการแพทยเ์ขา้ดว้ยกนั อาท ิระบบงาน Telehealth ระบบงาน Telemed โดย
จะตอ้งมหีน่วยยอ่ยทีส่ าคญัภายใต ้คอื Digital Health Standards Institute (DHSI)  เพื่อวางมาตรฐาน
ขอ้มลูดา้นสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ

• ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เขตสุขภาพ และกรมฯ
ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
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ระบบต่อยอด Hospital Information System (Health Link)

National Digital Health Platform

ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนประชาชนเข้าใช้งาน และเผยแพร่ข้อมลู
สขุภาพส าหรบัให้ประชาชนทัว่ไปเข้าถึงได้

น าเข้าโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทัว่ประเทศเข้าสู่
ระบบ น า AI มาใช้เพื่อคดัเลือกข้อมูล

พฒันากลุ่มระบบงานด้านการจดัการข้อมูลฉุกเฉิน ระบบสขุภาพชมุชน ระบบ
รายงานยา ระบบวินิจฉัยภาพ และระบบสขุภาพจิตและการจดัการโรคเรือ้รงั

ส ารวจความ
ต้องการและ
ออกแบบระบบ

เตรียมความพร้อมองคก์ร/ประชาชน

ประชาสมัพนัธ์ระบบ

ประเมินผล และ
พฒันาต่อเน่ือง

ประเมินผล และพฒันา
ต่อเน่ือง

จดัตัง้หน่วยงาน National Digital Health Agency (NDHA)

ก ากบัดแูลมาตรฐานสุขภาพดิจิทลัผ่านการ
ตัง้หน่วย Digital Health Standards Institute 

ทบทวนกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ re-
process การท างานของระบบสาธารณสุข
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โครงการจดัตัง้ National Digital 
Health Agency (NDHA)

** อยู่ระหว่างการพิจารณากลไก
การดแูลและบรูณาการข้อมลู
สาธารณสขุและสขุภาพดิจิทลั อาจ
มีการปรบัปรงุรปูแบบโครงการได้

จดัตัง้หน่วยงานเพื่อดแูลการจดัการระบบสุขภาพในยคุดจิทิลั มวีตัถุประสงค์เพื่อการสรา้ง
ระบบใหข้อ้มลูสามารถเชื่อมต่อกนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูป่้วยและการท างานทีร่าบรืน่ของ
ระบบสาธารณสุข อกีทัง้เพื่อทีจ่ะพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถทัง้นวตักรรม ความรว่มมอื 
และความเป็นผูน้ า ของระบบการดแูลรกัษาสุขภาพแบบดจิทิลั (digital health) โดยจะตอ้งมี
หน่วยงานยอ่ยทีส่ าคญัภายใต ้NDHA คอื Digital Health Standards Institute (DHSI) เพื่อ
วางมาตรฐานขอ้มลูดา้นสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ

• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
• กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการจดัตัง้ National Digital Health Agency (NDHA)

ทบทวนกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อ re-process การท างาน

ของระบบสาธารณสุข

ส ารวจความ
ต้องการและ

ความ
เหมาะสม

เตรียมความพรอ้มการท างานขององคก์รในสงักดั
จดัตัง้หน่วยงาน พรอ้ม
น ารอ่งการด าเนินงาน
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการ Environmental Map จดัท าแผนทีส่ิง่แวดลอ้มแบบดจิทิลั/ระบบภูมสิารสนเทศ (GIS) เพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้มดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เช่น การตดิตามการเปลีย่นแปลงสภาพป่า การก าหนดพืน้ทีค่วบคุมเขม้ขน้
ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ การบุกรุกป่า พืน้ทีเ่สีย่งต่อการกดัเซาะทางทะเล 
รวมถงึบรกิารขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ก่ประชาชน และมกีารอพัเดทและเกบ็ขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ

1) สป. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2) ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการ Environmental Map

เช่ือมโยงฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ 
และ

ศึกษา Architecture design

ใช้งานในเชิงข้อมูลรฐัส าหรบั
ตดัสินใจเชิงนโยบาย และให้ข้อมูล

ประชาชนในเชิงพ้ืนท่ี
เร่ิมออกแบบระบบน าร่อง (pilot)
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โครงการ โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร (Welfare platform)
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถงึสทิธิต่์างๆ ทีพ่งึจะไดร้บั และภาครฐัสามารถใชข้อ้มลูมาก าหนดนโยบายการช่วยเหลอืใหต้รงกลุ่มเป้าหมายยิง่ขึน้
รายละเอียดโครงการ ระบบบรูณาการและเชื่อมโยงแพลตฟอรม์กลางดา้นสวสัดกิาร Welfare platform บรูณาการฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลอืภาครฐัจากหน่วยงานต่างๆ ใหม้ขีอ้มูลครบถ้วนเพยีงพอ

ส าหรบัน ามาก าหนดนโยบายการช่วยเหลอืใหต้รงกลุ่มเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพไมซ่ ้าซอ้น รวมถงึช่วยใหป้ระชาชนตระหนกัถงึสทิธิต่์างๆ ทีพ่งึจะไดร้บั และท าใหห้น่วยงานภาครฐัทราบ
ถงึประสทิธภิาพของนโยบายการใหค้วามช่วยเหลอืสามารถตดิตามไดว้่าประชาชนน าเงนิช่วยเหลอืไปใชต้รงตามวตัถุประสงคห์รอืไม่

ผูร้บัผิดชอบ 1) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

4) คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 
ผลผลิต ระบบบรูณาการและเชื่อมโยงแพลตฟอรม์กลางดา้นสวสัดกิาร (Welfare platform)
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2569
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 48 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2569

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน ประสานระหว่างหน่วยงาน ท า Data Governance และจดัขอ้มลูใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน
เดยีวกนั รวมทัง้เชื่อมโยงฐานขอ้มลูระหว่างกระทรวงโดยสมบูรณ์

ขยายผลการใชง้านไปสู่ระบบวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิผลแบบเฉพาะเจาะจง

-

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ วเิคราะหส์ทิธไิดอ้ยา่ง

เฉพาะเจาะจง
-

จ านวนชุดข้อมลูท่ีมีการเช่ือมโยงได้ส าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 7 ชุดขอ้มลู -
จ านวนประชาชนท่ีใช้บริการ - - - ไมน้่อยกว่า 1 ลา้นคน -

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ - - - ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 -
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โครงการ ระบบต่อยอดขอ้มลูกลางดา้นสวสัดกิาร  เพื่อใหบ้รกิารผ่าน Citizen Portal
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถคน้หา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบัสวสัดกิาร ณ จุดเดยีว
รายละเอียดโครงการ ระบบคน้หา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบัสวสัดกิาร ณ จุดเดยีว ซึง่รวมถงึการแจง้เตอืนขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกบัสวสัดกิารทุกประเภทผ่านช่องทางดจิทิลั โดยใหข้อ้มูลครัง้

เดยีว โดยระบบอาจพจิารณาควบรวมหรอืเชื่อมโยงกบั แพลตฟอรม์ทางรฐัทีม่กีารด าเนินการในการเขา้ถงึขอ้มลูสทิธต่ิางๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังระบบสทิธสิวสัดกิารนัน้ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารดา้นต่างๆ 
ผลผลิต ระบบคน้หา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบัสวสัดกิาร ณ จุดเดยีว
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2569
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 48 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2569

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน พฒันาแพลตฟอรม์น าร่องในการคน้หา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการ
รบัสวสัดกิาร ณ จุดเดยีว  กบัหน่วยงานดา้นสวสัดกิารน าร่อง อาท ิกระทรวงพม. และ
พฒันาแพลตฟอรม์ทีเ่หมาะสมกบัทัง้การใหบ้รกิารแบบ online self service และ on-
site service เพื่อความทัว่ถงึในการใหบ้รกิาร

ขยายผลเชื่อมระบบการใหบ้รกิารกบัหน่วยงานดา้น
สวสัดกิารประชาชนทีม่ผีูร้บัสทิธิจ์ านวนมาก เช่น ส านกังาน
ประกนัสงัคม หน่วยงานดา้นแรงงาน สทิธสิาธารณูปโภค 
การศกึษา

-

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ ระบบเสรจ็และใชง้านได้ -

จ านวนชุดข้อมลูท่ีมีการเช่ือมโยงได้ส าเรจ็ ไม่น้อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 7 ชุดขอ้มลู

จ านวนประชาชนท่ีใช้บริการ - - ไม่น้อยกว่า 1 ลา้นคน ไม่น้อยกว่า 2 ลา้นคน -

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ - - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 -
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โครงการ โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพื่อชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกใหบ้รกิารแก่ชาวต่างชาต ิบรกิารภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาวต่างชาตภิายใต ้11 หมวด ณ จุดเดยีว
รายละเอียดโครงการ ระบบพอรท์ลักลางเพื่อชาวต่างชาต ิ(Foreigner Portal) ไทย ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาตใินการเขา้ถงึและรบับรกิารจากหน่วยงานภาครฐัอย่างสะดวก ครบถ้วน และสอดคลอ้งกบั

บรบิท ความตอ้งการของชาวต่างชาตแิต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ นกัท่องเทีย่ว แรงงานต่างชาต ินกัธุรกจิ นักลงทุนต่างชาต ินักศกึษาต่างชาตแิละผูอ้ยู่อาศยัระยะยาว ไดใ้ชบ้รกิารภาครฐัไดง้่ายผ่าน
ช่องทางดจิทิลั ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย พรอ้มทัง้สามารถขอรบับรกิารไดต้ลอดเวลา

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธ ิสวสัดกิารดา้นต่างๆ 
ผลผลิต ระบบพอรท์ลักลางเพื่อชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)

งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2570
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 60 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2570

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน พฒันาบรกิารส าหรบักลุ่มนกัท่องเทีย่ว และ
ปรบัปรุงบรกิารทีม่อียู่เดมิเร่งด่วน

พฒันาบรกิารใหม่ๆ 
พฒันาดจิทิลัแพลตฟอรม์เพือ่รวมศนูยบ์รกิารภาครฐัใน
กลุ่มเป้าหมาย เช่น แรงงาน และนกัลงทุน

พฒันาดจิทิลัแพลตฟอรม์ใหม้กีารบรกิารเป็น
แบบ One stop service ครอบคลุมนกัศกึษา
และผูอ้ยู่อาศยัระยะยาว
และพฒันา Digital ID ส าหรบัชาวต่างชาติ

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ ระบบเสรจ็และใชง้านได้ ระบบเสรจ็และใชง้านได้ ระบบเสรจ็และใชง้านได้

จ านวนชุดข้อมลูท่ีมีการเช่ือมโยงได้ส าเรจ็ ไม่น้อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 7 ชุดขอ้มลู

จ านวนประชาชนท่ีใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 1 ลา้นคน ไม่น้อยกว่า 3 ลา้นคน ไม่น้อยกว่า 5 ลา้นคน

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90
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โครงการ โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉรยิะเพื่อการบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นก าลงัคนและ การพฒันาสมรรถนะด้วยการเรยีนรูต้ลอดชวีิตของประเทศ
ไทย (E- Workforce Ecosystem) เฟส 2

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อเชื่อมโยงขอ้มลูส าหรบัพฒันาก าลงัคน ในการจดัท านโยบายก าลงัคนเชงิรกุของประเทศ
รายละเอียดโครงการ ระบบบูรณาการขอ้มูลด้านก าลงัคนและพฒันาสมรรถนะด้วยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อพฒันาก าลงัคน ทัง้การ

เชื่อมโยงขอ้มลูจากภาคการศกึษาและแรงงาน เพื่อวเิคราะหแ์ละจดัท านโยบายดา้นก าลงัคนของประเทศเชงิรกุ
ผูร้บัผิดชอบ 1) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี 

2) กระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิแรงงาน ศกึษาธกิาร และการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ผลผลิต การเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และการแลกเปลีย่นขอ้มลูผ่านแพลตฟอรม์กลาง
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2570
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 60 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2570

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน เชื่อมโยงฐานขอ้มลูกลางเขา้กบัฐานขอ้มลูกรมการ
ปกครอง แรงงาน และการศกึษาทุกระดบั 

ขยายผลการเชื่อมโยงขอ้มลูกบัภาคอุตสาหกรรม และการคา้ 
เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์และภาคเอกชน
ทีส่ าคญั

ขยายผลพฒันาระบบวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการก าลงัคนเชงิรุก

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้

จ านวนชุดข้อมลูท่ีมีการเช่ือมโยงได้ส าเรจ็ ไม่น้อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 3 ชุด
ขอ้มลู

ไม่น้อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 3 ชุด
ขอ้มลู

-

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการศึกษา - โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript
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โครงการ โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อเชื่อมโยงขอ้มลูส าหรบัพฒันาก าลงัคน ในการจดัท านโยบายก าลงัคนเชงิรกุของประเทศ
รายละเอียดโครงการ เพื่อต่อยอดระบบ Digital Transcript ใหใ้ชง้านไดก้บัหน่วยงานภาคเอกชน 
ผูร้บัผิดชอบ ระบบต่อยอดการจดัท า Digital Transcript สู่การศกึษาทุกระดบั เพื่อใชง้านกบัหน่วยงานภาคเอกชน 
ผลผลิต 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

2) กระทรวงศกึษาธกิาร

3) กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
งบประมาณ ระบบ Digital Transcript ทีใ่ชง้านกบัหน่วยงานภาคเอกชน
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ งบประมาณปี 2566-2567
ปีงบประมาณ 18 เดอืน

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน จดัท า MOU และเชื่อมโยงฐานขอ้มลูให้
อยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนั 

เริม่ใชง้านและพฒันาฐานขอ้มลู  
และการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง

- - -

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - - -

จ านวนชดุข้อมลูท่ีมีการเช่ือมโยงได้ส าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู - - -

จ านวนผูเ้ข้าใช้บริการ - ไมน้่อยกว่า 1 ลา้นครัง้ - - -

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ - ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 - - -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการศึกษา - โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออกกลางคนัให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั

179

โครงการ โครงการพฒันาระบบตดิตามเดก็ออกกลางคนัใหไ้ดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหม้รีะบบตดิตามเดก็กลุ่มเสีย่งทีม่โีอกาสออกกลางคนัแบบรายบุคคล
รายละเอียดโครงการ การพฒันาระบบตดิตามเดก็กลุ่มเสี่ยงทีม่โีอกาสออกกลางคนัแบบรายบุคคล โดยอาศยัการบูรณาการฐานขอ้มูลเดก็นักเรยีนของกระทรว งศกึษาธกิาร 

เขา้กบัฐานขอ้มลูของกระทรวงมหาดไทย และฐานขอ้มลูจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยในการบรหิารจดัการเดก็ใหไ้ดร้บัการศกึษาภาคบังคบั
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

2) ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต ระบบตดิตามเดก็กลุ่มเสีย่งทีม่โีอกาสออกกลางคนัแบบรายบุคคล
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2567
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 18 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2567

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน เชื่อมโยงและบรูณา

การขอ้มลูเดก็นกัเรยีนใน
ระบบการศกึษากบั
ฐานขอ้มลูมหาดไทย

จดัท าระบบตดิตามและบรหิาร
จดัการเดก็ในกลุ่มเสีย่งฯ ให้
ไดร้บัการศกึษาภาคบงัคบัอย่าง
ทัว่ถงึ แบบ Paperless 

- - -

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - - -
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไม่น้อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู - - - -
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 - - -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการศึกษา - โครงการศนูยก์ลางการให้บริการฐานองคค์วามรู้ ส่ือการเรียนรู ้และหลกัสตูร
การศึกษา (e-Education Hub)
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โครงการ โครงการศูนยก์ลางการใหบ้รกิารฐานองคค์วามรู ้สื่อการเรยีนรู ้และหลกัสตูรการศกึษา (e-Education Hub)
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหม้ศีูนยก์ลางการใหบ้รกิารดา้นการศกึษาทีค่รบวงจร ณ จดุเดยีว และอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน
รายละเอียดโครงการ การเชื่อมโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรู ้สื่อการเรยีนรู ้และหลกัสูตรการศกึษาทุกระดบัทุกประเภทการศกึษา เขา้ไวด้ว้ยกนั ณ จุดเดียว (e-Education Hub) 

โดยรวบรวมขอ้มลูจากทัง้หน่วยงานสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานปลดั กระทรวงศกึษาธกิาร

2) ส านกังานปลดั กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
ผลผลิต ศูนยก์ลางการใหบ้รกิารฐานองคค์วามรู ้สื่อการเรยีนรู ้และหลกัสตูรการศกึษา (e-Education Hub)
งบประมาณ งบประมาณปี 2567-2570
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 42 เดอืน
ปีงบประมาณ 2567-2570

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน - เชื่อมโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรู ้สือ่การเรยีนรู ้
และหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบัทุกประเภท
การศกึษาของกระทรวงโดยสมบรูณ์

บรูณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
และจดัท าระบบกลางเพื่อใหบ้รกิารแก่
ผูร้บับรกิาร (e-Education Hub)

เริม่ใชง้านและพฒันาฐานขอ้มลู 
และการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้

จ านวนชุดข้อมลูท่ีมีการเช่ือมโยงได้ส าเรจ็ - ไม่น้อยกว่า 3 ชดุ
ขอ้มลู

ไม่น้อยกว่า 3 ชุด
ขอ้มลู

ไม่น้อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู -

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ - - - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการศึกษา - โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบั
กรอบคณุวฒิุของประเทศ
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โครงการ โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรยีนรู ้(Credit Bank) ทีม่มีาตรฐานกบักรอบคุณวุฒขิองประเทศ
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหม้รีะบบระบบสารสนเทศดา้น Credit Bank ทีเ่ชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงานกบัระบบสารสนเทศสว่นกลาง ส าหรบัก าหนดมาตรฐานการเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างองคก์ร
รายละเอียดโครงการ การต่อยอดเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้าน Credit Bank ของแต่ละหน่วยงานกบัระบบสารสนเทศส่วนกลาง เพื่อก าหนดมาตรฐานการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองคก์ร ให้

สอดคลอ้งกบักรอบคุณวุฒขิองประเทศ
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

2) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

3) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 

4) ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) 

5) ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ / กทม. 

7) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน)

ผลผลิต การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้น Credit Bank ของแต่ละหน่วยงานกบัระบบสารสนเทศสว่นกลาง
งบประมาณ งบประมาณปี 2567-2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 24 เดอืน
ปีงบประมาณ 2567-2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน เชื่อมโยงและบรูณาการขอ้มลูเดก็

นกัเรยีนในระบบการศกึษากบั
ฐานขอ้มลูมหาดไทย

จดัท าระบบตดิตามและบรหิารจดัการเดก็
ในกลุ่มเสีย่งฯ ใหไ้ดร้บัการศกึษาภาค
บงัคบัอย่างทัว่ถงึ แบบ Paperless 

- - -

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - - -
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไม่น้อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู - - - -
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 - - -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสขุภาพและการแพทย ์- โครงการระบบต่อยอด Hospital Information Exchange System 
(Health Link)
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โครงการ โครงการระบบต่อยอด Hospital Information Exchange System (Health Link)
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหม้รีะบบเชื่อมโยงขอ้มลูสุขภาพในระดบัประเทศ ทีม่กีารก าหนดมาตรฐานกลางส าหรบัการแลกเปลีย่นขอ้มลู
รายละเอียดโครงการ ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูสุขภาพในระดบัประเทศ ซึ่งมกีารก าหนดมาตรฐานกลางร่วมกบัโรงพยาบาลในภาค ีและมกีารสนับสนุนโรงพยาบาลในด้านเครื่ องมอืและ

กระบวนการทีจ่ะท าใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มลูเกดิขึน้ไดต้ามมาตรฐาน พรอ้มทัง้พฒันามาตรฐานความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูในระบบ
ผูร้บัผิดชอบ 1) กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

2) ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข

3) หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสุขในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร เช่น มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลในสงักดั
ผลผลิต ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูสุขภาพในระดบัประเทศ
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2569
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 48 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2569

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน น าเขา้โรงพยาบาลและสถานบรกิารสาธารณสขุ
ทัว่ประเทศเขา้สูร่ะบบ

น า AI มาใชเ้พื่อคดัเลอืกขอ้มลู และประชาสมัพนัธ์
เชญิชวนประชาชนเขา้ใชง้าน และเผยแพร่ขอ้มลู
สขุภาพส าหรบัใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ถงึได้

ประเมนิผล และพฒันาต่อเนื่อง

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้

จ านวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลท่ีเข้าสู่ระบบ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 - - -

จ านวนประชาชนท่ีใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 1 ลา้นคน ไม่น้อยกว่า 2 ลา้นคน

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสขุภาพและการแพทย ์- โครงการระบบแพลตฟอรม์ข้อมลูด้านสขุภาพของประเทศ 
(National E-Health Platform)
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โครงการ โครงการระบบแพลตฟอรม์ขอ้มลูดา้นสุขภาพของประเทศ (National E-Health Platform)
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหม้รีะบบระบบแพลตฟอรม์ขอ้มลูดา้นสุขภาพของประเทศ (National E-Health Platform) ทีใ่หบ้รกิารอยา่งครบวงจร
รายละเอียดโครงการ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยบรหิารงานบรกิารสาธารณะดา้นสุขภาพและสาธารณสุขของภาครฐัเพื่อพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยเฉพาะ

การเชื่อมโยงระบบงานสุขภาพและบรกิารทางการแพทยเ์ขา้ดว้ยกนั
ผูร้บัผิดชอบ 1) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เขตสุขภาพ และกรมฯ ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

2) กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
ผลผลิต ระบบแพลตฟอรม์ขอ้มลูดา้นสุขภาพของประเทศ (National E-Health Platform)
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2570
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 60 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2570

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน ส ารวจความตอ้งการและออกแบบ
ระบบ และเริม่พฒันากลุ่มระบบงาน

ทบทวนกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ 
re-process การท างานของระบบ
สาธารณสุข

พฒันากลุ่มระบบงานดา้นการจดัการขอ้มลูฉุกเฉนิ ระบบสุขภาพชุมชน ระบบ
รายงานยา ระบบวนิิจฉยัภาพ และระบบสุขภาพจติและการจดัการโรคเรือ้รงั

จดัตัง้หน่วยงาน National Digital Health Agency (NDHA)

ก ากบัดแูลมาตรฐานสุขภาพดจิทิลัผา่นการตัง้หน่วย Digital Health Standards 
Institute 

พฒันากลุ่มระบบงานต่อ เตรยีมความพรอ้มองคก์ร/
ประชาชน

และประชาสมัพนัธร์ะบบ

ประเมนิผล และพฒันา
ต่อเนื่อง

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ -

จ านวนชุดข้อมลูท่ีมีการเช่ือมโยงได้ส าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู - -

จ านวนประชาชนท่ีใช้บริการ ไมน้่อยกว่า 1 ลา้นคน ไมน้่อยกว่า 2 ลา้นคน ไมน้่อยกว่า 3 ลา้นคน

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ - ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านส่ิงแวดล้อม - โครงการ Environmental Map

184

โครงการ โครงการ Environmental Map
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหม้รีะบบระบบแพลตฟอรม์ขอ้มลูดา้นสุขภาพของประเทศ (National E-Health Platform) ทีใ่หบ้รกิารอยา่งครบวงจร
รายละเอียดโครงการ จดัท าแผนที่สิง่แวดลอ้มแบบดจิทิลั/ระบบภูมสิารสนเทศ (GIS) เพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงสภาวะแวดล้อมดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เช่น การ

ตดิตามการเปลีย่นแปลงสภาพป่า การก าหนดพืน้ทีค่วบคุมเขม้ขน้ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ การบุกรุกป่ า พืน้ทีเ่สีย่งต่อการ
กดัเซาะทางทะเล รวมถงึบรกิารขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ก่ประชาชน และมกีารอพัเดทและเกบ็ขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ

ผูร้บัผิดชอบ 1) สป. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2) ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ผลผลิต มรีะบบ Environmental Map
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน เชื่อมโยงฐานขอ้มลูสิง่แวดลอ้มที่
มอียู่ และศกึษา Architecture 
design

เริม่ออกแบบระบบน าร่อง (pilot) ใชง้านในเชงิขอ้มลูรฐัส าหรบั
ตดัสนิใจเชงินโยบาย และให้
ขอ้มลูประชาชนในเชงิพืน้ที่

ตวัช้ีวดั: 

ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้

จ านวนชุดข้อมลูท่ีมีการเช่ือมโยงได้ส าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู

จ านวนประชาชนท่ีใช้บริการ - - ไมน้่อยกว่า 3 แสนคน

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ - - ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70



Enhance Competitiveness



เพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธรุกิจ 
(Responsive Government – Enhance Competitive) 
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Responsive Government

End-to-End Service

Ease of Doing Business (EODB)

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรฐัโดยภาคธรุกิจในภาพรวม
เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการด้านธรุกิจ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ ขอค าแนะน า

เส้นทางบริการด้านการประกอบธรุกิจ

ฝึกอบรมยกระดบั
สมรรถนะ

ขออนุญาต รบัรอง ท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจ

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธรุกิจ ”

Biz 
Portal

• ระบบ SMEs One-stop Service
• ระบบให้ค าปรึกษา SMEs
• ระบบข้อมูลการค้าและโลจิสติกส ์
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าและบริการออนไลน์
• ระบบข้อมูลการลงทุน และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
• ระบบพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการรายบคุคล

• ระบบวิเคราะหเ์กษตรกรรมท่ีเหมาะสมรายเกษตรกร
• ระบบข้อมูลผลผลิต/การเกบ็เก่ียว
• ระบบคาดการณ์ราคา
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าเกษตรออนไลน์
• ระบบข้อมูลสวสัดิการเกษตรกรรายบคุคล
• ระบบให้ความรู้เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีภาครฐั 

Farmer 
Portal ▪ NABC

▪ ระบบอื่นๆ

ธรุกิจ

Thailand SMEs Data 
Platform (TSDP)

Thailand Agricultural 
Data Platform (TADP)

Thailand Labor Data 
Platform (TLDP)



แผนภาพความเช่ือมโยงของเป้าหมาย มาตรการ และแผนงาน ภายใต้ยทุธศาสตรท่ี์ 2
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สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยรฐับาลดิจิทลัยทุธศาสตรท่ี์ 2

มาตรการ/กลไก

เป้าหมาย

ภาคธุรกจิไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิารต่างๆ 
ของภาครฐั ไดอ้ย่างครบถว้น ณ จุดเดยีว (One-Stop 
Service)

การพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัพรอ้มใชท้ีร่ฐัใหบ้รกิารแก่
ผูป้ระกอบการ

สนบัสนุนใหพ้ฒันาบรกิารออนไลน์และสรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลั หรอื
เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐั หรอืการพฒันาแพลตฟอรม์ที่เอือ้ต่อ
การด าเนินธุรกรรมดจิทิลัและครอบคลุมการพฒันาธรุกจิตลอดห่วงโซ่
มลูค่า (End-to-end service platform)

ทบทวน ปรบัปรุง และพฒันากฎหมาย กฎระเบยีบ 
มาตรการทีเ่อือ้ต่อผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกจิ
(EODB)

สนบัสนุนผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
เพื่อเพิม่โอกาสการแขง่ขนัและประสทิธภิาพ
การใหบ้รกิารภาครฐั

แผนงาน

• เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐั หรอืพฒันาแพลตฟอรม์กลาง ที่
เอือ้ต่อการท าธุรกรรมดจิทิลัตลอดห่วงโซ่มลูค่าธุรกจิ แบบ End - to -
End Process ณ จุดเดยีว (One-Stop Service)

• ผลกัดนัใหห้น่วยงานภาครฐัเชื่อมโยงขอ้มลูในดา้นต่างๆ ใหเ้กดิการ
รวมขอ้มลูของตลอดหว่งโซ่มลูค่าของธุรกจิ

• ใหค้ าปรกึษาแก่หน่วยงานภาครฐัในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัแก่
ผูป้ระกอบการ

• ศกึษากฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินธุรกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานดา้นกฎหมายและหน่วยงาน
เจา้ของบรกิาร ใหร้่วมกนัทบทวน ปรบัปรุง
กฎระเบยีบ 

• พฒันาชุดเทคโนโลยดีจิทิลัพรอ้มใชพ้ืน้ฐาน
ส าหรบัผูป้ระกอบการ จดัท าคู่มอืใชง้าน 
และ/หรอื รวบรวมรายชื่อนวตักรรมพรอ้มใช้
ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัทีต่รงกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ  

การพฒันาความรูท้กัษะดา้นดจิทิลัของผูป้ระกอบการ ผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี และเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วขอ้ง



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัของยทุธศาสตรท่ี์ 2
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ดา้นการสง่เสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ▪ สสว.

▪ สป. พณ.

▪ สพร.

▪ สสว.
▪ สสช. , DBD, สสก., ส านกังานประกนัสงัคม, กศก., และ ธปท.

▪ กรมศุลกากร

เกษตร ▪ สศก.
▪ NECTEC และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 

▪ สศก.
▪ กรมพฒันาทีด่นิ
▪ NECTEC และ สถาบนัสง่เสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลู
ขนาดใหญ่ภาครฐั (GBDI by DEPA)

แรงงาน
▪ สป. รง. และ สพร.

ท่องเทีย่ว ▪ กระทรวง กต. และ กระทรวง ทก. กระทรวง สธ. ส านกังาน
การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ตม.

▪ สป. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

▪ กรมการท่องเทีย่ว และภาคธุรกจิเอกชนทีใ่หบ้รกิารสนับสนุน 
เช่น QueQ กบัการจองควิแหล่งท่องเทีย่ว

โครงการหน่ึงรหสั หน่ึง
ผูป้ระกอบการ ระยะท่ี 2

โครงการ MOC Service Portal

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ให้ครอบคลุมข้อมูล
และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ SME ณ จดุเดียว

โครงการศนูยก์ลางข้อมูล SMEs แห่งชาติ (Big Data)

แพลตฟอรม์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหแ์ละการใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร (Thailand 
Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI)

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลการเกษตร 3 ระยะ

โครงการแพลตฟอรม์วิเคราะหแ์นวโน้มตลาดรง.ของประเทศ (Labour Big Data 
Analytics)

Thailand Pass PH 3

โครงการพฒันาระบบวิเคราะหข์้อมูลท่องเท่ียว
อจัฉริยะด้วย AI บน Tourism Intelligence Center 

โครงการพฒันาระบบโปรแกรม ส าหรบัการบริหารจดัการเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
และผูน้ าเท่ียว (Tourism Supply Management) 

โครงการพฒันาระบบศนูยก์ลางการเช่ือมโยงข้อมลู ด้านการขนส่งและโลจิสติกสข์องประเทศ ผา่นระบบ National Single 
Window (NSW)



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั
โครงการหน่ึงรหสั หน่ึง
ผูป้ระกอบการ (One Identification 
: ID One SMEs) ระยะท่ี 2

โครงการ ONE ID และพฒันาระบบ Single Sign On เป็นการบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัใน
ทุกภาคส่วนของผูป้ระกอบการ SME รวมถงึจะเป็นการสรา้งระบบการสง่ต่อการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีส่ามารถ ตดิตาม ประเมนิศกัยภาพ และวดัผล
การพฒันา SME อย่างมปีระสทิธผิล โดยป็นการต่อยอดจากโครงการน ารอ่งระยะที ่1 (สงิหาคม 2564-มกราคม 2565) และระยะที ่2 (กุมภาพนัธ-์กนัยายน 2565)

1) ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและย่อม (สสว.)

โครงการ MOC Service Portal ระบบ Single Sign-on รวมการเขา้ถงึบรกิารของกระทรวงพาณชิยท์ีส่ าคญั ณ จุดเดยีว 1) สป. กระทรวงพาณชิย์

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal 
ให้ครอบคลมุข้อมลูและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ 
จดุเดียว

การต่อยอดโครงการ Biz Portal ในปัจจุบนัใหค้รอบคลุมขอ้มลูและบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ จุดเดยีว เช่น การรวมขอ้มลูและบรกิารดา้น การเงนิการธนาคาร 
การคา้และโลจสิตกิส ์การขอรบัเงนิอุดหนุนและความช่วยเหลอืส าหรบั SME การจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั ความปลอดภยัดา้นอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ ์และการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการ เป็นตน้ โดย 1) มกีารจดัหมวดหมูท่ีเ่ป็นระบบ มฟัีงกช์ ัน่จ ากดัผลลพัธก์ารคน้หา รวมทัง้ฟังกช์ ัน่แนะน าเนื้อหาจากขอ้มลูลงทะเบยีนของสมาชกิ 2) 
มบีรกิารแนะน าหน่วยงานสนบัสนุน/ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ช่วยใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัแกปั้ญหาของ SMEs โดยสามารถเลอืกคน้หาไดจ้ากต าแหน่งทีต่ ัง้ใกลเ้คยีงและประเดน็
ปัญหา รวมทัง้บรกิารรวบรวมกรณศีกึษา ส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิ SMEs เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปรบัใชท้ัง้ดา้นการบรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากระบบสนบัสนุน

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) กพร.

โครงการศนูยก์ลางข้อมูล SMEs
แห่งชาติ (Big Data)

รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั SMEs ในทุกมติทิีค่รอบคลุมภาคธุรกจิทีม่จี านวนกว่ารอ้ยละ 99 ของประเทศ เพือ่เป็นฐานขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบาย รวมถงึการ
พจิารณาในการด าเนินธุรกจิต่างๆ โดยภาคเอกชน 

1) ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและย่อม (สสว.)

2) ส านกังานสถติแิห่งชาติ

3) กรมพฒันาธุรกจิการคา้

4) กรมส่งเสรมิการเกษตร

5) ส านกังานประกนัสงัคม

6) กรมศุลกากร

7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
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โครงการหน่ึงรหสั หน่ึง
ผูป้ระกอบการ (One 

Identification : ID One 
SMEs) ระยะท่ี 2

เช่ือมต่อข้อมลูและบรูณาการ
กบั พณ. กษ. รง. มท. และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการ MOC Service Portal

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ให้ครอบคลุมข้อมูลและบริการตลอดห่วงโซ่
มูลค่าของ SME ณ จดุเดียว

เช่ือมโยงฐานข้อมูลและบูรณาการ
ข้อมลูโครงการต่าง  ๆ

สร้างระบบวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินศกัยภาพ และ
วดัผล รวมทัง้พฒันาและปรบัปรงุข้อมูลให้ทนัสมยั

โครงการศนูยก์ลางข้อมูล SMEs แห่งชาติ (Big Data)

พฒันาระบบ ONE ID กบั สพร.

โครงการพฒันาระบบศนูยก์ลางการเช่ือมโยงข้อมลู ด้านการขนส่งและโลจิสติกสข์องประเทศ ผา่นระบบ National Single Window (NSW)



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการเกษตรระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล
การเกษตร 3 ระยะ

ระบบบูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอ้มลูของหน่วยงานการเกษตรต่างๆ ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์ทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั โดยเกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์จาก 
ระบบส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการเกษตรของประเทศ ระบบปฏทินิการผลติสนิคา้เกษตรเพื่อความมัน่คงทางอาหาร ระบบ Coaching Program 
Platform (CPP) ส าหรบัเป็นแหล่งความรูใ้หแ้ก่เกษตรกร และระบบ Public AI เพื่อเกษตรกรใชข้อ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจโดยระบบปัญญาประดษิฐ์
เป็นตน้ ในระยะถดัไป บูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอ้มลูการเกษตรเขา้กบัฐานขอ้มลูของหน่วยงานรฐัอื่น ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาวจิยัที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ โดยเกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์จากระบบ Public AI เพื่อเกษตรกรสามารถใชข้อ้มลูทีค่รอบคลุมหว่งโซ่มลูค่าการเกษตรทีร่วบรวมและ
วเิคราะหโ์ดยระบบปัญญาประดษิฐส์ าหรบัการตดัสนิใจ และระยะที ่3 คอืพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตรใหเ้ป็นระบบรวมศูนยข์อ้มูลและบรกิารจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้สงักดักระทรวงเกษตร กระทรวงอื่น ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรฐัจะมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัที่
ครอบคลุมการด าเนินการเกษตรตลอดห่วงโซ่มลูค่าการเกษตรส าหรบัเกษตรทุกกลุ่มทีร่วมขอ้มลูและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ณ จดุเดยีว

1) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ

3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 

แพลตฟอรม์ เพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะหแ์ละการใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาค
การเกษตร (Thailand 
Agricultural Data Collaboration 
Platform : THAGRI)

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ในการเชื่อมโยงและต่อยอดการใชป้ระโยชน์ขอ้มลู Big Data ภาคการเกษตร อนัไดแ้ก่ เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์
เทคโนโลย ีMachine Learning และ การรวบรวม Big Data ซึง่จะเป็นจดุเริม่ตน้ของการบูรณาการขอ้มลูภาคการเกษตรอยา่งเป็นระบบ น าไปสู่
เป้าหมายเพื่อการลดตน้ทุน เพิม่ผลผลติ และการบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีท่ีม่ผีลกระทบในทางบวกต่อเกษตรกร เพื่อคณุภาพชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้
มุง่เน้นการใชป้ระโยชน์ในการวางแผนบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม บูรณาการขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของระบบ Agri-Map และเชื่อมโยงขอ้มลูเขา้สู่
ฐานขอ้มลูศูนยข์อ้มลูเกษตรแหง่ชาต ิ(NABC) ในรปูแบบอตัโนมตัิ และมกีารก ากบัดูแลขอ้มลู (Data Governance) และจดัท าบญัชขีอ้มลู (Data 
Catalog) ทีเ่ป็นระบบและไดม้าตรฐาน

1) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) กรมพฒันาทีด่นิ

3) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ

4) สถาบนัสง่เสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาด
ใหญ่ภาครฐั (GBDI by DEPA)
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โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร

Thailand Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI

จดัท า MOU 
ระหว่าง

หน่วยงาน ท า 
Data Cleansing 
และจดัข้อมูลให้
อยู่ในมาตรฐาน

เดียวกนั

เร่ิมใช้และ
ขยายผลการ
ใช้งานไปสู่
ระบบ

วิเคราะห์และ
ประเมินผล

จดัท า  MOU และบูรณา
การกบัฐานข้อมูลภาครฐั

อ่ืน ภาคเอกชนและ
สถาบนัการศึกษา/วิจยัท่ี

เก่ียวข้อง

เร่ิมใช้งานและขยายผลการใช้
งานระบบให้ครอบคลุม
ทุกห่วงโซ่บริการด้าน

การเกษตร

พฒันาระบบการให้บริการท่ี
รวมศนูยไ์ว้ ณ จดุเดียว

เร่ิมใช้งานและพฒันา
ฐานข้อมูล และการให้บริการ

อย่างต่อเน่ือง

เช่ือมโยง
ฐานข้อมูล
ภายใน
กระทรวง

โดยสมบูรณ์



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านแรงงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการแพลตฟอรม์วิเคราะห์แนวโน้ม
ตลาดแรงงานของประเทศ (Labour Big 
Data Analytics)

โดยพฒันาต่อยอดจากระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อ
ก าลงัแรงงานของประเทศ ใหส้ามารถมกีารวเิคราะหแ์นวโน้มตลาดแรงงาน ทัง้อุปสงคแ์ละอุปทานของ
ตลาดแรงงานในระยะกลาง (5 ปี) เพื่อระบุอาชพีหรอืแนวโน้มการเตบิโตของความตอ้งการทีเ่หมาะสม
ไดว้่า ขาดแคลน สมดุล หรอืลน้ตลาด 
ซึง่จะช่วยพฒันาการวางนโยบายการพฒันาแรงงาน รวมถงึใหป้ระชาชนไดส้ ารวจความตอ้งการ และ
โอกาสทางการงานของอาชพีต่าง ๆ รวมทัง้เปรยีบเทยีบโอกาสของอาชพีทีต่่างกนั 

1) กระทรวงแรงงาน

2) สพร.
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โครงการแพลตฟอรม์วิเคราะหแ์นวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ

เช่ือมโยงฐานข้อมูลองคค์วามรู้/
ข้อมลูสถิติแรงงานทัง้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวง ผา่น 
API เข้าสู่ระบบสารสนเทศข้อมูล
แรงงานแห่งชาติ โดยผา่น GDX 
เพ่ือให้มีกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลท่ี
เหมาะสม

เร่ิมใช้งานและพฒันาฐานข้อมูล
และการให้บริการวิเคราะหอ์ย่าง
ต่อเน่ือง

ทดสอบและฝึกฝนระบบ AI 
วิเคราะหค์าดการณ์แนวโน้ม
ตลาดแรงงานแผ

นก
าร
ด า

เนิ
นง

าน

เช่ือมโยงข้อมลูทัง้ Structured Data 
และ Unstructured Data เช่น ข้อมลู
จากการท า social listening 



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม - One Identification : ID One SMEs
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โครงการ โครงการหนึ่งรหสั หนึ่งผูป้ระกอบการ (One Identification : ID One SMEs) 
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อท าการต่อยอดจากขอ้มลู SME ทีม่ ีใหม้เีลขผูป้ระกอบการดจิทิลัขึน้มา และพฒันาใหเ้ป็นระบบ single sign on 
รายละเอียดโครงการ การบูรณาการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัในทุกภาคส่วนของผูป้ระกอบการ SME รวมถงึจะเป็นการ

สรา้งระบบการส่งต่อการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีส่ามารถ ตดิตาม ประเมนิศกัยภาพ และวดัผลการพฒันา SME อยา่งมปีระสทิธผิล
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและยอ่ม (สสว.)
ผลผลิต มเีลขผูป้ระกอบการดจิทิลัขึน้มา และระบบ single sign on ส าหรบั SMEs
งบประมาณ เงนิกองทุนส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2566-2567 (อา้งองิปี 2564)
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 12 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน เชื่อมต่อขอ้มลูและบรูณาการ
กบั พณ. กษ. รง. มท. และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตวัช้ีวดั: 
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ ระบบเสรจ็และใชง้านได้
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม - โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ให้
ครอบคลมุข้อมลูและบริการตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ จดุเดียว
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โครงการ โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ใหค้รอบคลุมขอ้มลูและบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ จุดเดยีว
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อบรูณาการขอ้มลูและบรกิารดา้นการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ณ จุดเดยีว
รายละเอียดโครงการ การต่อยอดโครงการ Biz Portal ในปัจจุบนัใหค้รอบคลุมขอ้มลูและบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ จุดเดยีว เช่น การรวมขอ้มูลและบรกิารดา้น การเงนิการธนาคาร การคา้และโลจิสตกิส ์ขอรบั

เงนิอุดหนุนและความช่วยเหลอืส าหรบั SME การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั ความปลอดภยัดา้นอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ ์และการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ผลผลิต โครงการ Biz Portal ทีค่รอบคลุมขอ้มลูและบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ จุดเดยีว

o มกีารจดัหมวดหมู่ทีเ่ป็นระบบ มฟัีงกช์ัน่จ ากดัผลลพัธก์ารคน้หา รวมทัง้ฟังกช์ัน่แนะน าเน้ือหาจากขอ้มลูลงทะเบยีนของสมาชกิ

o มบีรกิารแนะน าหน่วยงานสนับสนุน/ผู้เชีย่วชาญ เพื่อช่วยให้ค าปรกึษาเกีย่วกบัแก้ปัญหาของ SMEs โดยสามารถเลอืกคน้หาได้จากต าแหน่งทีต่ัง้ใกล้เคยีงและประเดน็ปัญหา รวมทัง้บรกิาร
รวบรวมกรณีศกึษา ส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิ SMEs เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปรบัใชท้ัง้ดา้นการบรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากระบบสนบัสนุน

งบประมาณ งบประมาณปี 2567-2569
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2567-2569

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน เชื่อมต่อขอ้มลูและบรูณา

การกบัหน่วยงานภาครฐั
เชื่อมต่อขอ้มลูและบรูณาการ
กบัหน่วยงานภาคเอกชน 

สรา้งระบบวเิคราะห ์ตดิตาม 
ประเมนิศกัยภาพ และวดัผล
รวมทัง้พฒันาและปรบัปรุง
ขอ้มลูใหท้นัสมยั

-

ตวัช้ีวดั: 
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 5 ชดุขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 7 ชดุขอ้มลู - -
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ ระบบเสรจ็และใชง้านได้ -

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - - ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม - โครงการศนูยก์ลางข้อมลู SMEs 
แห่งชาติ (Big Data)
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โครงการ โครงการศูนยก์ลางขอ้มลู SMEs แห่งชาต ิ(Big Data)
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหเ้กดิการบรูณาการขอ้มลูระหว่างหน่วยงานภาครฐั อนัจะน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพของการตดิต่อราชการ
รายละเอียดโครงการ รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั SMEs ในทุกมติทิีค่รอบคลุมภาคธุรกจิทีม่จี านวนกว่ารอ้ยละ 99 ของประเทศ เพื่อเป็นฐานขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบาย รวมถงึการ

พจิารณาในการด าเนินธุรกจิต่างๆ โดยภาคเอกชน
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและย่อม (สสว.)

2) ส านกังานสถติแิห่งชาติ

3) กรมพฒันาธุรกจิการคา้

4) กรมสง่เสรมิการเกษตร

5) ส านกังานประกนัสงัคม

6) กรมศุลกากร

7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผลผลิต มกีารบรูณาการขอ้มลูะหว่างหน่วยงานภาครฐั ทีเ่กีย่วขอ้งกบั SMEs เพื่อเป็นฐานขอ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจเชงินโยบายในการสนบัสนุน SMEs
งบประมาณ เงนิกองทุนส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2566-2568 (อา้งองิปี 2564)
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566 – 2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน เชื่อมต่อขอ้มลูและบรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
ตวัช้ีวดั: 
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 7 ชุดขอ้มลู
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม - โครงการ MOC Service Portal
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โครงการ โครงการ MOC Service Portal
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพือ่สรา้งระบบ Single Sign-on รวมการเขา้ถงึบรกิารของกระทรวงพาณิชยท์ีส่ าคญั ณ จุดเดยีว
รายละเอียดโครงการ การบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชยเ์พือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐั โดยบรกิารส าคญัทีม่ดีงันี้ 1.จดทะเบยีนนิตบิุคคล 

(DBD) 2. จดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ (DIP) 3. จดทะเบยีนสทิธบิตัรการคา้ (DIT) 4. บรกิารขออนุญาตประกอบกจิการคา้ขา้ว (DIT) 5. บรกิารลงทะเบยีนผูส้่งออกน าเขา้ (DFT) 
6. บรกิารออกใบอนุญาตและออกหนงัสอืรบัรองการสง่ออก-น าเขา้สนิคา้ทัว่ไป (DFT) 7. บรกิารธุรกจิสง่ออกไปยงัต่างประเทศ (DITP) 8. สมัมนา ฝึกอบรมเรยีนรูก้ารสง่ออก (DITP)

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

ผลผลิต มรีะบบ single sign on ส าหรบัการเขา้ถงึบรกิารของกระทรวงพาณิชย์
งบประมาณ งบประมาณ ปี 2567-2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 24 เดอืน
ปีงบประมาณ 2567-2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน เชื่อมต่อขอ้มลูและบรูณาการระบบ single sign on กบั
หน่วยงานในสงักดักท. พณ. 

ตวัช้ีวดั: 
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 4 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 8 ชุดขอ้มลู
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ ระบบเสรจ็และใชง้านได้
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการเกษตร - โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร 3 ระยะ
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โครงการ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตร เฟส 3
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อบรูณาการขอ้มลูและบรกิารดา้นการเกษตรจุดเดยีวของประเทศ
รายละเอียดโครงการ ระบบบรูณาการและเชื่อมโยงฐานขอ้มลูของหน่วยงานการเกษตรต่างๆ ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์ทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั โดยเกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์จาก ระบบส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการเกษตร

ของประเทศ ระบบปฏทินิการผลติสนิคา้เกษตรเพื่อความมัน่คงทางอาหาร ระบบ Coaching Program Platform (CPP) ส าหรบัเป็นแหล่งความรูใ้หแ้ก่เกษตรกร และระบบ Public AI เพื่อเกษตรกรใช้
ขอ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจโดยระบบปัญญาประดษิฐ์ เป็นตน้ ในระยะถดัไป บรูณาการและเชื่อมโยงฐานขอ้มลูการเกษตรเขา้กบัฐานขอ้มลูของหน่วยงานรฐัอื่น ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาวจิยัที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ โดยเกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์จากระบบ Public AI เพื่อเกษตรกรสามารถใชข้อ้มลูทีค่รอบคลุมหว่งโซ่มลูค่าการเกษตรทีร่วบรวมและวเิคราะหโ์ดยระบบปัญญาประดิษฐส์ าหรบัการ
ตดัสนิใจ และระยะที ่3 คอืพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตรใหเ้ป็นระบบรวมศนูยข์อ้มลูและบรกิารจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้สงักดักระทรวงเกษตร กระทรวงอื่น ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง โดยรฐัจะมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัทีค่รอบคลุมการด าเนินการเกษตรตลอดห่วงโซ่มลูค่าการเกษตรส าหรบัเกษตรทุกกลุ่มทีร่วมขอ้มลูและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ณ จุดเดยีว

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ

3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 
ผลผลิต ภาครฐัจะมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัทีค่รอบคลุมการด าเนินการเกษตรตลอดห่วงโซ่มลูค่าการเกษตรส าหรบัเกษตรทุกกลุ่มทีร่วมขอ้มลูและบริการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ณ จุดเดยีว
งบประมาณ งบประมาณแผนบรูณาการ ปี 2566-2570
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 60 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2570

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน จดัท า MOU, Data Cleansing และ

จดัขอ้มลูใหอ้ยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั 
เชื่อมโยงฐานขอ้มลูภายใน
กระทรวงโดยสมบรูณ์

ขยายผลใหร้ะบบครอบคลุม
ฐานขอ้มลูอื่น

พฒันาระบบการใหบ้รกิารทีร่วม
ศนูยไ์ว ้ณ จุดเดยีว

เริม่ใชง้านและพฒันาฐานขอ้มลู 
และการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ -
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไม่น้อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 7 ชุดขอ้มลู - -
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการเกษตร - แพลตฟอรม์เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหแ์ละการใช้ประโยชน์
ข้อมลูขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร (Thailand Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI)
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โครงการ แพลตฟอรม์เพื่อสนบัสนุนการวเิคราะหแ์ละการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร (Thailand Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI)
วตัถปุระสงคโ์ครงการ ใหเ้กดิเครอืข่ายเกษตรอจัฉรยิะ เพิม่ประสทิธภิาพในการวเิคราะห ์และสนับสนุนการตดัสนิใจเชงินโยบาย โดยการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยสีมัยใหม่ ในการเชื่อมโยงและต่อยอดการใชป้ระโยชน์

ขอ้มลู Big Data ภาคการเกษตร
รายละเอียดโครงการ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ในการเชื่อมโยงและต่อยอดการใชป้ระโยชน์ขอ้มลู Big Data ภาคการเกษตร อนัไดแ้ก่ เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์เทคโนโลย ีMachine Learning และ การรวบรวม 

Big Data ซึง่จะเป็นจุดเริม่ตน้ของการบรูณาการขอ้มลูภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ น าไปสูเ่ป้าหมายเพื่อการลดตน้ทุน เพิม่ผลผลติ และการบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีท่ีม่ผีลกระทบในทางบวกต่อ
เกษตรกร เพื่อคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ มุ่งเน้นการใชป้ระโยชน์ในการวางแผนบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม บรูณาการขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของระบบ Agri-Map และเชื่อมโยงขอ้มลูเขา้สู่
ฐานขอ้มลูศนูยข์อ้มลูเกษตรแหง่ชาต ิ(NABC) ในรปูแบบอตัโนมตัิ และมกีารก ากบัดแูลขอ้มลู (Data Governance) และจดัท าบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) ทีเ่ป็นระบบและไดม้าตรฐาน

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) กรมพฒันาทีด่นิ

3) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ

4) สถาบนัสง่เสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั (GBDI by DEPA)
ผลผลิต แพลตฟอรม์เพื่อสนบัสนุนการวเิคราะหแ์ละการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร (Thailand Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI)
งบประมาณ งบประมาณแผนบรูณาการ ปี 2566-2567
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 24 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2567

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน Data Cleansing และจดัขอ้มลูใหอ้ยู่ใน

มาตรฐานเดยีวกนัเพื่อเชื่อมโยงเขา้สู่ระบบ
โดยอตัโนมตั ิเช่น farmland API, Soil API 
เป็นตน้ และทดสอบและฝึกฝนระบบ AI 
วเิคราะหค์าดการณ์การเกษตร

เชื่อมโยงฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเกษตรตลอดห่วงโซ่มลูค่าโดย
สมบรูณ์ 

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - ระบบเสรจ็และใชง้านได้
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไม่น้อยกว่า 4 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านแรงงาน - Labour Big Data Analytics

198

โครงการ โครงการแพลตฟอรม์วเิคราะหแ์นวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ (Labour Big Data Analytics)
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อท าการต่อยอดจากระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อก าลงัแรงงานของประเทศ ใหส้ามารถมกีารวเิคราะหแ์นวโน้มตลาดแรงงาน ทัง้อุปสงคแ์ละ

อุปทานของตลาดแรงงานในระยะกลาง (5 ปี) 
รายละเอียดโครงการ โดยพฒันาต่อยอดจากระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อก าลงัแรงงานของประเทศ ใหส้ามารถมกีารวเิคราะหแ์นวโน้มตลาดแรงงาน ทัง้อุปสงคแ์ละ

อุปทานของตลาดแรงงานในระยะกลาง (5 ปี) เพื่อระบุอาชพีหรอืแนวโน้มการเตบิโตของความตอ้งการทีเ่หมาะสมไดว้่า ขาดแคลน สมดุล หรอืลน้ตลาด ซึง่จะช่วยพฒันาการวางนโยบายการ
พฒันาแรงงาน รวมถงึใหป้ระชาชนไดส้ ารวจความตอ้งการ และโอกาสทางการงานของอาชพีต่าง ๆ รวมทัง้เปรยีบเทยีบโอกาสของอาชพีทีต่่างกนั 

ผูร้บัผิดชอบ 1) สป. กระทรวงแรงงาน

2) สพร.
ผลผลิต มรีะบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นแรงงาน (Labour Big Data Analytics)  
งบประมาณ งบประมาณ ปี 2566-2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566 - 2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน เชื่อมโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรู/้ ขอ้มลูสถติแิรงงานทัง้หน่วยงานภายใน
และภายนอกกระทรวง ผ่าน API เขา้สูร่ะบบสารสนเทศขอ้มลูแรงงาน
แห่งชาต ิโดยผ่าน GDX เพื่อใหม้กีรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูทีเ่หมาะสม

เชื่อมโยงขอ้มลูทัง้ Structured Data และ Unstructured Data เช่น ขอ้มลู
จากการท า social listening 

ทดสอบและฝึกฝน
ระบบ AI วเิคราะห์
คาดการณ์แนวโน้ม
ตลาดแรงงาน

เริม่ใชง้านและพฒันา
ฐานขอ้มลู 
และการใหบ้รกิารวเิคราะห์
อย่างต่อเนื่อง

ตวัช้ีวดั: 
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ ระบบวเิคราะห์

ตน้แบบเสรจ็
ระบบเสรจ็และใชง้านได้

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70
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เป้าหมายของยทุธศาสตร ์3 โปร่งใส เปิดเผยข้อมลู ประชาชนเช่ือถือและมีส่วนรว่ม (Open Government & Trust)

201

ประชาชน

เพ่ือบรรลเุป้าหมายปี
2570 ภาครฐัต้องสร้าง

Open Government

Trust

Open by Default

Transparency

Empower the People• Open Data Platform ส าหรบัประชาชนในการมสีว่นร่วมสรา้งประโยชน์ (Co-Creation)
• Open Government Data and Process เพื่อความโปร่งใสและเชือ่มัน่
• ช่องทางรบัฟัง และตดิตามความเหน็ อาท ิเรื่องรอ้งเรยีน กฎหมาย กฎระเบยีบ

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีให้สงัคมริเร่ิม และเป็นรฐัท่ีเก้ือหนุนด้วยการเปิดเผย Data, Process, Service”

Thailand e-Participation 
Platform (TePP)

▪ ระบบกลางกฎหมาย (Law Portal)
▪ ระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีนเรื่องราว
▪ เชื่อมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบเบกิจา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ ระบบ e-Procurement
▪ ศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั – ขอ้มลูการด าเนินงานของ
รฐั และขอ้มลูสถติติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ โครงการภาษไีปไหน + แพลตฟอรม์งบประมาณทอ้งถิน่
▪ ปักหมดุพืน้ทีเ่สีย่งทุจรติ
▪ โครงการ e-Justice  Case management system
▪ โครงการ Big data and AI Analytics for crime 

prevention

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วม เส้นทางการติดตามผลการมีส่วนร่วม และการน าไปใช้ประโยชน์

หาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเปิด และ
ติดตามกระบวนการท างานเปิด

(Open Process)

แสดงความเหน็ หรอื 
Reach out to data owner

(Participate)

Encourage & 
Embed

(Collaboration)

มีการช้ีแจง หรอืตอบสนอง
ต่อการมีส่วนรว่ม

(Build Transparency)

กระตุ้นให้ภาคประชาชน เอกชนน าข้อมูลไปสรา้ง
ประโยชน์ และน าไปสู่การพฒันาบริการ หรอืแก้ปัญหา
จริง เพื่อเกิด co-creation ในการสรา้ง open service 
ในระยะยาว



แผนภาพความเช่ือมโยงของเป้าหมาย มาตรการ และแผนงาน ภายใต้ยทุธศาสตรท่ี์ 3
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครฐัยทุธศาสตรท่ี์ 3

มาตรการ

เป้าหมาย
การเปิดเผยขอ้มลูแก่สาธารณะโดยทีป่ระชาชนไมต่อ้งรอ้งขอ และจดัสรา้งช่องทางทีห่ลากหลายและมปีระสทิธภิาพส าหรบัใหป้ระชาชนเขา้ถงึข้อมลูและมสี่วนรว่ม

การพฒันากลไกการเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั ใหต้รวจสอบไดแ้ละโปรง่ใส

จดัใหม้รีะบบดจิทิลัสนบัสนุนการเชื่อมโยง เปิดเผย 
และแลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐัโดยไมต่อ้งรอ้งขอและ
เปิดใหทุ้กภาคส่วนไดแ้สดงความคดิเหน็ (Open 
by Default)

พฒันากลไกการเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั
เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง กระบวนการ
งบประมาณ ใหต้รวจสอบไดแ้ละโปรง่ใส 
(Transparency) 

จดัใหม้ชี่องทางรบัฟังความคดิเหน็ในการก าหนดนโยบาย 
กฎหมาย กฎระเบยีบ (Empower the People) ส่งเสรมิการ
น าความเหน็ประชาชนไปสู่การพฒันาบรกิารจรงิๆ รายพืน้ที่
(Strong from the bottom)

แผนงาน

• ผลกัดนัใหห้น่วยงานรฐัจดัท าขอ้มลูเปิดตาม
มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู และ
ใหเ้ป็นขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูแบบดจิทิลัทีน่ าไป
วเิคราะหห์รอืประมวลผลต่อได ้ผ่านช่องทาง
ดจิทิลั

• ปรบัปรงุระบบบรกิารภาครฐัใหม้คีุณสมบตัิ
รองรบัการรบัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจาก
ประชาชนหรอืผูใ้ชบ้รกิาร และตดิตามการ
ขัน้ตอนด าเนินงานของรฐัได้

• จดัใหม้กีารบรูณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั ในรปูบรกิารและ
แพลตฟอรม์กลางภาครฐัทีเ่ปิดเผย
ขอ้มลูแก่สาธารณะ โดยประชาชนไม่
ตอ้งรอ้งขอ และสามารถเขา้ไปแสดง
ความเหน็ได ้เช่น การเชื่อมโยงขอ้มลู
ใน 4 ระบบหลกัดา้นการบรหิารและ
การใชง้บประมาณของรฐั

• จดัใหม้แีพลตฟอรม์กลาง หรอืพฒันาต่อยอดแพลตฟอรม์
หลกั ใหเ้ป็นช่องทางในการรบัฟังขอ้เรยีกรอ้ง ความ
คดิเหน็ และการมสี่วนรว่มของประชาชน และ
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ รวมทัง้ส่งเสรมิ
ประชาชนใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มและแสดงความคดิเหน็

• ต่อยอดความคดิเหน็ของประชาชนรายพืน้ที ่เพื่อพฒันา
บรกิารหรอืระบบงานของภาครฐัทีเ่หมาะสมกบัแต่ละ
พืน้ที่



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัของยทุธศาสตรท่ี์ 3
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

การมสีว่นร่วม โปร่งใสและ
ตรวจสอบไดข้องประชาชน 

▪ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
▪ สพร.

▪ สปน.
▪ มท.
▪ สพร.
▪ สพร.

▪ ส านกังบประมาณ
▪ กรมบญัชกีลางบก.
▪ สศช.
▪ สพร.
▪ สพร
▪ องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)
▪ สศช.
▪ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)
▪ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่
▪ ส านกังบประมาณ

ดา้นยตุธิรรม ▪ หน่วยงานในสงักดั ยธ
▪ ศาลยุตธิรรม
▪ ส านกังานอยัการสงูสดุ
▪ ส านกังานต ารวจ
▪ สป. ยธ.
▪ ส านกังานต ารวจ
▪ กรมราชทณัฑ์

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)

โครงการระบบจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริม
การเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Open Data)

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

โครงการปักหมุดพืน้ท่ีเส่ียง
ต่อการทุจริต

โครงการภาษีไปไหน (งบประมาณท้องถ่ิน)

โครงการพฒันาระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส ์(New e-Budgeting)

โครงการ e-Justice  Case management system

โครงการ Big data and AI Analytics for crime prevention



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ของประชาชน ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว (1/2)

204

โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) เวบ็ไซต์ทีพ่ฒันาตาม พรบ. หลกัเกณฑก์ารจดัท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพือ่เป็นช่องทางที่
ใหห้น่วยงานของรฐัเปิดรบัฟังความคดิเหน็ ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และเป็นศนูยก์ลางทางขอ้มลูทางกฎหมาย
ของประเทศ 

1) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

2)  ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการระบบจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นฐานขอ้มลูเรือ่งรอ้งทุกขร์ะหวา่งหน่วยงานเพือ่ใหข้อ้มลูเรือ่งรอ้งทุกขจ์ากทัว่ประเทศถูกจดัเกบ็ใน
ฐานขอ้มลูเดยีว  และจดัท าระบบการตดิตามผลและสถานะเรือ่งรอ้งทุกข ์(Tracking System) เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตดิตามเรือ่งรอ้ง
ทุกขด์ว้ยตนเองไดทุ้กทีทุ่กเวลา และทราบระยะเวลาด าเนินการ รวมทัง้จดัท าระบบการรายงานผล (Dashboard) ส าหรบัผูบ้รหิารใชใ้น
การก ากบัตดิตามการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน โดย Tracking System และ Dashboard ไดเ้ริม่พฒันาในปี 2564

1) ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี

2) กระทรวงมหาดไทย 

3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริม
การเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Open Data)

ศนูยก์ลางขอ้มลูเปิดของภาครฐัทีส่ามารถน าขอ้มลูภาครฐัทีส่ามารถเปิดเผยและเป็น ประโยชน์มาเปิดเผยโดยไมค่ดิค่าใชจ้่าย รวมทัง้
สามารถน าไปท าซ ้าและเผยแพร่ต่อได ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อธุรกจิ สงัคม สาธารณะ รวมถงึการวจิยัในภาคส่วนต่างๆ ไมว่่า จะเป็น
ภาครฐั ภาคเอกชน หรอืภาคประชาสงัคม โดยเน้นการพฒันาเชงินวตักรรม

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
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โครงการระบบจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)
จดัท าระบบแสดงความคิดเหน็ประกอบการ
จดัท าร่างกฎหมาย และประเมินผลสมัฤทธ์ิ

กฎหมายของหน่วยงานรฐั
จดัท าฐานข้อมลูกฎหมายของประเทศ

เช่ือมโยงข้อมลูและบูรณาการ
ข้อมลูของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้งานไปสู่ระบบประเมินผล

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริมการ
เปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data)

เช่ือมโยงฐานข้อมูลและ
บรูณาการข้อมูลต่าง  ๆ

สร้างระบบวิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน
ศกัยภาพ และวดัผล รวมทัง้พฒันา
และปรบัปรงุข้อมูลให้ทนัสมยั

พฒันาระบบการติดตามผล
และสถานะเรื่องร้องทุกข ์

(Tracking System) ขยายผลการเช่ือมโยงฐานข้อมูลไปยงัหน่วยงานในระดบัท้องถ่ิน



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

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

การเชือ่มโยงระบบ e-Budgeting ของส านกังบประมาณ กบัระบบ GFMIS และ e-GP ของกรมบญัชกีลาง และระบบ eMENSCR ของส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สภาพฒัน์) เพื่อใหส้ามารถทราบการเบกิจ่ายเงนิทีช่ดัเจนขึน้ และเป็นแบบม ี ID Project ทีต่ดิตามได ้ โดยทีป่ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ได ้

1) ส านกังบประมาณ
2) กรมบญัชกีลาง
3) ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
4) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการภาษีไปไหน
+ แพลตฟอรม์งบประมาณท้องถ่ิน

การท ามาตรฐานการเชือ่มขอ้มลูและบรูณาการขอ้มลูการใชง้บประมาณของสภาพฒัน์กบัภาษีไปไหน รวมทัง้ขอ้มลูขององค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน (ประเทศไทย) 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูการใช้ภาษีที่มคีวามทนัสมยั รวมทัง้สามารถตดิตามตรวจสอบการใชง้บประมาณไดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพิม่ความโ ปร่งใสและลดปัญหาการ
คอร์รปัชัน่ โดยที่ประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ได้ผ่านช่องทางของภาษีไปไหน ทัง้นี้ ในระยะยาวจะพฒันาแพลตฟอร์ม
ส าหรบัเปิดเผยขอ้มลูการจดัท า พจิารณา และตรวจสอบการใชง้บประมาณทอ้งถิน่

1) ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
2) องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)
3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการปักหมดุพืน้ท่ีเส่ียงต่อการ
ทุจริต (Anti Corruption Risk Mapping)

ระบบใหข้อ้มลูพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการทุจรติ โดยเชื่อมโยงขอ้มลูตวัชี้วดั ITA ของแต่ละพื้นที ่ซึ่งสามารถบูรณาการคดักรองการรอ้งเรยีน และ “แจง้เบาะแส” 
ต่อไปในอนาคตได ้

1) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)
2) องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่

โครงการพฒันาระบบการจดัการ
งบประมาณอิเลก็ทรอนิกส ์(New e-
Budgeting)

ปรบัปรุงระบบการจดัการงบประมาณอเิลก็ทรอนิกสเ์ดมิ ใหส้ามารถรบัรองการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างระบบการเบกิจ่ายและการจดัสรรงบประมาณของประเทศ
เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัดา้นการจดัท างบประมาณของประเทศทีม่คีวามแมน่ย า และมปีระสทิธภิาพ

1) ส านกังบประมาณ
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โครงการเช่ือมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบ GFMIS ระบบ e-GP และ ระบบ eMENSCR

โครงการเช่ือมต่อข้อมูลของสภาพฒัน์กบัภาษีไปไหน 

จดัท า MOU 
ระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้
งานไปสู่ระบบประเมินผล

จดัท าระบบแสดงความ
คิดเหน็และเปิดเผย

ข้อมูล
และพฒันาการ
ประมวลผล

เช่ือมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

โดยสมบรูณ์

จดัท า MOU ระหว่าง
หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยาย
ผลการใช้งาน
ไปสู่ระบบ
ประเมินผล

จดัท าระบบแสดงความ
คิดเหน็และเปิดเผย
ข้อมูล และพฒันาการ

ประมวลผล

เช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานโดยสมบรูณ์

โครงการปักหมุดพืน้ท่ีเส่ียง
ต่อการทุจริต (Anti 

Corruption Risk Mapping)

โครงการพฒันาระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส ์(New e-Budgeting)



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านยติุธรรม ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการ e-Justice  Case 
management system

การเชื่อมต่อฐานขอ้มูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม ตัง้แต่ชัน้ต ารวจ อยัการ ศาล และหน่วยงาน
ภายใตก้ระบวนการยุตธิรรม เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตดิตามขัน้ตอนของกระบวนการยุตธิรรม

1) หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม
2) ศาลยุตธิรรม
3) ส านกังานอยัการสงูสดุ
4) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

โครงการ Big data and AI 
Analytics for crime 
prevention

การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขนาดใหญ่และ AI ในการวเิคราะหแ์นวทางการป้องกนัอาชญากรรม เน้นป้องกนัสาเหตุ
ของการเกดิอาชญากรรม (root causes) และป้องกนัการกระท าความผดิผ่านการปรบัพฤตนิิสยั (Recidivism)

1) สป. กระทรวงยุตธิรรม
2) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ
3) กรมราชทณัฑ์
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โครงการ e-Justice  Case management system

โครงการ Big data and AI Analytics for crime prevention

จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส าหรบัการเข้าถึงข้อมูล

พฒันาระบบติดตามความคืบหน้า
ของกระบวนการยติุธรรม

เช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานยติุธรรม ศาล และส านักงานอยัการ

ปรบัปรงุข้อมูล ก าหนด
มาตรฐานข้อมูล และน าเข้า
ข้อมูลด้านการป้องกนั

อาชญากรรม

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้งาน
ไปสู่ระบบประเมินผล

Train AI เพ่ือวิเคราะหค์าดการณ์
ล่วงหน้า

เช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านบยติุธรรมโดยสมบรูณ 

Pilot ระบบติดตามเพ่ือทดสอบ
การใช้งานระหว่างหน่วยงาน

ผลกัดนัการใช้งานจริงโดยประชาชน พร้อมปรบัปรงุระบบและข้อมูลเป็นระยะ



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ - ระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)
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โครงการ โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัใชใ้นการรบัฟังความคดิเหน็ประกอบร่างกฎหมายและประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย และเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายผ่านการให้
ความคดิเหน็แก่หน่วยงานของรฐั ส าหรบัใชป้ระกอบการจดัท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญ

รายละเอียดโครงการ เวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาตาม พรบ. หลกัเกณฑก์ารจดัท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นช่องทางทีใ่หห้น่วยงานของรฐัเปิดรบัฟังความคดิเหน็ ประชาชนไดม้สี่วนร่วม
ในการแสดงความคดิเหน็ และเป็นศนูยก์ลางทางขอ้มลูทางกฎหมายของประเทศ 

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ผลผลิต ระบบแสดงความคดิเหน็ประกอบการจดัท าร่างกฎหมาย และประเมนิผลสมัฤทธิก์ฎหมายของหน่วยงานรฐั และฐานขอ้มลูกฎหมายของประเทศ
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2568 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เทา่กบั 1.95 ลา้นบาท)
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน จดัท าระบบแสดงความคดิเหน็ประกอบการ

จดัท าร่างกฎหมาย และประเมนิผลสมัฤทธิ ์
กฎหมายของหน่วยงานรฐั

จดัท าฐานขอ้มลูกฎหมายของประเทศ -

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - ฐานขอ้มลูเสรจ็และใชง้านได้ -

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 70

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ - โครงการระบบจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์
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โครงการ โครงการระบบจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตดิตามเรื่องรอ้งทุกขด์ว้ยตนเองไดทุ้กทีทุ่กเวลา และทราบระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดโครงการ การเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นฐานขอ้มลูเรื่องรอ้งทุกขร์ะหว่างหน่วยงานเพื่อใหข้อ้มูลเรื่องรอ้งทุกขจ์ากทัว่ประเทศถูกจดัเกบ็ในฐานขอ้มูลเดยีว  และการรวมบรกิารรอ้งเรยีนและรอ้งทุกขข์องหน่วยงาน

ต่างๆ ใหม้าอยู่รวมกนั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้การจดัหมวดหมู่อตัโนมตัทิ าใหข้อ้รอ้งเรยีนและรอ้งทุกขท์ีไ่ดร้บัถูกส่งไปทีห่น่วยงานที่เหมาะสมทีส่ามารถจดัการขอ้รอ้งเรยีนไดม้ี
ประสทิธภิาพทีส่ดุ 

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี

2) กระทรวงมหาดไทย 

3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ผลผลิต ขอ้มลูเรื่องรอ้งทุกขจ์ากทัว่ประเทศถูกจดัเกบ็ในฐานขอ้มลูเดยีว การรวมบรกิารรอ้งเรยีนและรอ้งทุกขข์องหน่วยงานต่างๆ ใหม้าอยู่รวมกัน และการจดัหมวดหมู่อตัโนมตัทิ าใหข้อ้รอ้งเรยีนและรอ้งทุกขท์ี่

ไดร้บัถูกสง่ไปทีห่น่วยงานทีเ่หมาะสม
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2569
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 48 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2569

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน เชื่อมโยงขอ้มลูและบรูณา

การขอ้มลูของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

พฒันาระบบการตดิตามผลและ
สถานะเรื่องรอ้งทุกข ์(Tracking 
System)

การรวมบรกิารรอ้งเรยีนและรอ้งทุกขข์องหน่วยงานต่างๆ ใหม้าอยู่รวมกนั 
ขยายผลการเชื่อมโยงฐานขอ้มลูไปยงัหน่วยงานในระดบัทอ้งถิน่

-

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ -

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ - โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมลูเปิดภาครฐั
ส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Open Data)
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โครงการ โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data)

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารทัง้ภาคประชาชน ภาคธุรกจิเอกชน รวมถงึหน่วยงานของรฐั สามารถคน้หาและเขา้ถงึขอ้มลูทีม่คีุณภาพของภาครฐัไดง้่าย
รายละเอียดโครงการ ศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดของภาครฐัที่สามารถน าขอ้มูลภาครฐัที่สามารถเปิดเผยและเป็น ประโยชน์มาเปิดเผยโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย รวมทัง้สามารถน าไปท าซ ้าและเผยแพร่ต่อได ้

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อธุรกจิ สงัคม สาธารณะ รวมถงึการวจิยัในภาคส่วนต่างๆ ไมว่่า จะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน หรอืภาคประชาสงัคม โดยเน้นการพฒันาเชงินวตักรรม
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ผลผลิต มศีูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐัทีม่รีะบบวเิคราะห ์ตดิตามขอ้มลู และปรบัปรงุขอ้มลูทีท่นัสมยัอยูต่ลอด
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2567
ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ

24 เดอืน

ปีงบประมาณ 2566-2567

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน เชื่อมโยงฐานขอ้มลูและ

บรูณาการขอ้มลูต่างๆ 
สรา้งระบบวเิคราะห ์ตดิตาม 
ประเมนิศกัยภาพ และวดัผล 
รวมทัง้พฒันาและปรบัปรุงขอ้มลู
ใหท้นัสมยั

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - -

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ - โครงการเช่ือมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบ 
GFMIS ระบบ e-GP และ ระบบ eMENSCR
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โครงการ โครงการเช่ือมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบ GFMIS ระบบ e-GP และ ระบบ eMENSCR

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหภ้าครฐัและประชาชนสามารถทราบขอ้มลูการใชง้บประมาณและการเบกิจ่ายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ และประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ได ้
รายละเอียดโครงการ การเชื่อมโยงระบบ e-Budgeting ของส านกังบประมาณ กบัระบบ GFMIS และ e-GP ของกรมบญัชกีลาง และระบบ eMENSCR ของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเพื่อใหส้ามารถ

ทราบการเบกิจ่ายเงนิทีช่ดัเจนขึน้ และเป็นแบบม ีID Project ทีต่ดิตามได ้ โดยทีป่ระชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ได ้
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังบประมาณ

2) กรมบญัชกีลาง

3) ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

4) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ผลผลิต การเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และแพลตฟอรม์กลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลู
งบประมาณ งบประมาณปี 2568-2570
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2568-2570

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งส าหรบัการเขา้ถงึขอ้มลู 
และเชื่อมโยงฐานขอ้มลู

เชื่อมโยงฐานขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงานโดย
สมบรูณ์

จดัท าระบบแสดงความคดิเหน็ เปิดเผย
ขอ้มลู และพฒันาการประมวลผล รวมทัง้
เริม่ใชแ้ละขยายผลการใชง้านไปสูร่ะบบ
ประเมนิผล

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้

จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไม่น้อยกว่า 1 ชุดขอ้มลู ไม่น้อยกว่า 2 ชุดขอ้มลู -

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ - โครงการพฒันาแพลตฟอรม์งบประมาณท้องถ่ิน
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โครงการ โครงการเช่ือมต่อข้อมูลของสภาพฒัน์กบัภาษีไปไหน 

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการงบประมาณทอ้งถิน่ ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมแสดงความคดิเหน็ และเกดิความโปร่งใส
รายละเอียดโครงการ การท ามาตรฐานการเชื่อมขอ้มูลและบูรณาการขอ้มูลการใชง้บประมาณของสภาพฒัน์กบัภาษีไปไหน รวมทัง้ขอ้มูลขององค์กรต่อต้านคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) เพื่อให้ไดข้อ้มูลการใชภ้าษีทีม่คีวาม

ทนัสมยั รวมทัง้สามารถติดตามตรวจสอบการใชง้บประมาณได้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพิม่ความโปร่งใสและลดปัญหาการคอรร์ปัชัน่ โดยที่ประชา ชนสามารถตรวจสอบขอ้มูลและแสดงความคดิเหน็
ออนไลน์ไดผ้่านช่องทางของภาษไีปไหน ทัง้นี้ ในระยะยาวจะพฒันาแพลตฟอรม์ส าหรบัเปิดเผยขอ้มลูการจดัท า พจิารณา และตรวจสอบการใชง้บประมาณทอ้งถิน่

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

2) องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)

3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ผลผลิต แพลตฟอรม์กลางส าหรบัเปิดเผยงบประมาณทอ้งถื่น
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งส าหรบัการเขา้ถงึขอ้มลู 
และเชื่อมโยงฐานขอ้มลู

เชื่อมโยงฐานขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงานโดย
สมบรูณ์

จดัท าระบบแสดงความคดิเหน็ เปิดเผย
ขอ้มลู และพฒันาการประมวลผล รวมทัง้
เริม่ใชแ้ละขยายผลการใชง้านไปสูร่ะบบ
ประเมนิผล

-

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ -

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ - โครงการปักหมดุพืน้ท่ีเส่ียงต่อการทจุริต (Anti 
Corruption Risk Mapping)
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โครงการ โครงการปักหมุดพืน้ท่ีเส่ียงต่อการทุจริต (Anti Corruption Risk Mapping)

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการงบประมาณทอ้งถิน่ ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมแสดงความคดิเหน็ และเกดิความโปร่งใส
รายละเอียดโครงการ ระบบใหข้อ้มลูพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการทุจรติ โดยเชื่อมโยงขอ้มลูตวัชีว้ดั ITA ของแต่ละพืน้ที ่ซึง่สามารถบรูณาการคดักรองการรอ้งเรยีน และ “แจง้เบาะแส” ต่อไปในอนาคตได ้
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)

2) องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่
ผลผลิต มรีะบบปักหมุดพืน้ทีเ่สีย่งต่อการทุจรติ (Anti Corruption Risk Mapping) ในระดบัพืน้ทีท่อ้งถิน่ทีเ่ชื่อมโยงกบัขอ้มลูตวัชีว้ดั ITA
งบประมาณ งบประมาณปี 2566
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 12 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ส าหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลูตวัชีว้ดั ITA ของ
แต่ละพืน้ที ่ เพื่อน าไปพฒันาระบบแจง้
พืน้ทีเ่สีย่งทุจรติ

- - - -

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - - - -

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 - - - -
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โครงการ โครงการพฒันาระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส ์(New e-Budgeting)

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อปรบัปรุงระบบ e-Budgeting ใหม้คีวามทนัสมยัและสามารถเชื่อมโยงกบัระบบการจดัการงบประมาณและโครงการของรฐัไดอ้ย่างครบวงจร
รายละเอียดโครงการ ปรบัปรุงระบบการจดัการงบประมาณอเิลก็ทรอนิกสเ์ดมิ ใหส้ามารถรบัรองการเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างระบบการเบกิจ่ายและการจดัสรรงบประมาณของประเทศ เพื่อเปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครฐัดา้นการ

จดัท างบประมาณของประเทศทีม่คีวามแม่นย า และมปีระสทิธภิาพ
ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังบประมาณ
ผลผลิต มรีะบบ New e-Budgeting
งบประมาณ งบประมาณบรูณาการฯ ปี 2566 - 2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570
การด าเนินงาน ปรบัปรุงระบบ e-Budgeting ใหม้คีวามทนัสมยัและสามารถเชื่อมโยงกบัระบบการจดัการงบประมาณและ

โครงการของรฐัไดอ้ย่างครบวงจร
-

ตวัช้ีวดั: 
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ -

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านยติุธรรม - โครงการ e-Justice  Case management system

214

โครงการ โครงการ e-Justice  Case management system

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อพฒันาระบบตดิตามขัน้ตอนการด าเนินงานของกระบวนการยุตธิรรมในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการยุตธิรรมทีเ่ปิดเผยต่อประชาชน

รายละเอียดโครงการ การเชื่อมต่อฐานขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม ตัง้แต่ชัน้ต ารวจ อยัการ ศาล และหน่วยงานภายใตก้ระบวนการยุตธิรรม เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตดิตามขัน้ตอนของ
กระบวนการยุตธิรรม

ผูร้บัผิดชอบ 1) หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม
2) ศาลยุตธิรรม
3) ส านกังานอยัการสงูสดุ
4) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

ผลผลิต มรีะบบตดิตามขัน้ตอนการด าเนินงานของกระบวนการยุตธิรรมในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการยุตธิรรมทีเ่ปิดเผย
งบประมาณ งบประมาณ ปี 2566-2570
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 60 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566 – 2570

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน พฒันาระบบตดิตามความ
คบืหน้าของกระบวนการยุตธิรรม

จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งส าหรบัการเขา้ถงึขอ้มลู

Pilot ระบบตดิตามเพื่อทดสอบการ
ใชง้านระหว่างหน่วยงาน

จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งส าหรบัการเขา้ถงึขอ้มลู

ผลกัดนัการใชง้านจรงิโดยประชาชน 
พรอ้มปรบัปรุงระบบและขอ้มลูเป็นระยะ

จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งส าหรบัการเขา้ถงึขอ้มูล

ผลกัดนัการใชง้านจรงิโดย
ประชาชน พรอ้มปรบัปรุง
ระบบและขอ้มลูเป็นระยะ

ผลกัดนัการใชง้านจรงิโดยประชาชน 
พรอ้มปรบัปรุงระบบและขอ้มลูเป็นระยะ

เชื่อมโยงฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน
ดา้นบยุตธิรรมโดยสมบรูณ 

ตวัช้ีวดั: 
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 4 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ ระบบตน้แบบแลว้เสรจ็ ระบบเสรจ็และใชง้านได้

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80
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โครงการ โครงการ Big data and AI Analytics for crime prevention
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อพฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่การป้องกนัอาชญากรรม และพฒันาระบบตน้แบบวเิคราะหค์าดการณ์แนวโน้มอาชญากรรม

รายละเอียดโครงการ การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขนาดใหญ่และ AI ในการวเิคราะหแ์นวทางการป้องกนัอาชญากรรม เน้นป้องกนัสาเหตุของการเกดิอาชญากรรม (root causes) และป้องกนัการกระท าความผดิผ่านการ
ปรบัพฤตนิิสยั (Recidivism)

ผูร้บัผิดชอบ 1) สป. กระทรวงยุตธิรรม
2) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ
3) กรมราชทณัฑ์

ผลผลิต มรีะบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม 
งบประมาณ งบประมาณ ปี 2566-2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566 - 2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน ปรบัปรุงขอ้มลู ก าหนดมาตรฐานขอ้มลู และน าเขา้
ขอ้มลูดา้นการป้องกนัอาชญากรรม

ทดสอบและฝึกฝนระบบ AI วเิคราะห์
คาดการณ์แนวโน้มอาชญากรรม เพื่อ
ป้องกนัการกระท าผดิ

เริม่ใชง้านและพฒันาฐานขอ้มลู 
และการใหบ้รกิารวเิคราะหอ์ย่าง
ต่อเนื่อง และขยายผลการใชง้าน
ไปสูร่ะบบประเมนิผล

- -

ตวัช้ีวดั: 
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู - - - -
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - ระบบวเิคราะหต์น้แบบเสรจ็ ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - -
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 - -
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ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา  (Agile Government)

217

Agile Government

Data-Driven

Seamless

ในปี 2570
ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา  (Agile Government)

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 CII

Public Private Partnership/ Open Community Co-Creation

Foundation

Digital Capability & 
Literacy

TDGA
GovTech Innovation 

Center 
ศนูย ์DGTiONDE’s Capacity 

Building Project
DEPA’s Capacity 
Building Project

Government Application 
analytics

Middleware stack

Common services

Infrastructure backbone

TECH STACK



Data Innovation Ecosystem – Data Integration อย่างมีธรรมาภิบาลจะช่วยให้เกิด
นวตักรรมดิจิทลั และการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ

218

Data

เปิดเผย 
Open

เช่ือมโยง
Integrate

แลกเปล่ียน
Exchange

Data Driven

Open Community 
Co-Creation

ประชาชน

ภาครฐัเอกชน

FeedbackProvide Services

ใช้ประโยชน์ 
Utilize



ประโยชน์ของการใช้งาน common services คือการลดความซ า้ซ้อนของการบริการ
ในแต่ละหน่วยงานท่ียงัขาดการเช่ือมโยงกนั
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Entity A

Entity  B

Entity C

ลงทะเบยีนเงนิอุดหนุนบุตร จดทะเบยีนธุรกจิ

100+ หน่วยงาน ซ่ึงรวมหน่วยงานท้องถ่ิน

1000s บริการท่ีเช่ือมโยงกนัอย่างไม่ end-to-end

งานบริการ

บริการร่วม เช่น ยืนยนัตวัตน



แนวทางการใช้ (ร่าง) พรบ.การปฏิบติัราชการทางอิเลก็ทรอนิกสส์นับสนุนการด าเนินการ
ในรปูแบบดิจิทลั 
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สืบค้น
ข้อมลู

พิสจูน์และยืนยนั
ตวัตน

จดัท าแบบค าขอและ
ย่ืนค าขอ

ตรวจสอบและ
พิจารณาค าขอ

อนุมติั ช าระค่าธรรมเนียม ออกใบอนุญาตหรือ
เอกสารอ่ืนๆ

จดัส่งใบอนุญาตหรือ
เอกสารอ่ืนๆ



ตวัอย่าง แนวทางการปฏิบติัตาม (ร่าง) พรบ. การปฏิบติัราชการทางอิเลก็ทรอนิกสส์นับสนุน
การด าเนินการในรปูแบบดิจิทลั โดยจดัล าดบัความส าคญัของการก าหนด guideline 
ในการให้บริการ services ร่วมกบัระดบัความพร้อมของหน่วยงาน 
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จดัท าข้อมูลในเวบ็ไซต์
กลาง Portal ของหน่วยงาน
ส่วนกลางระดบักระทรวง

ไม่มี website หน่วยงาน

จดัให้มีบริการข้อมูลผ่าน
ทางเวบ็ไซต ์หรือ
แอพพลิเคชัน่

มี Website / App 

จดัให้มีการพิสจูน์และยืนยนั
ตวัตน

ผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
หรืออีเมลท่ีลงทะเบยีนไว้

Email

จดัให้มีระบบการพิสจูน์และ
ยืนยนัตวัตนด้วยระบบท่ี
หน่วยงานมีหรือ IdP

เป็นทางเลือก

RP/ IdP / AS

ส่งแบบฟอรม์ท่ีลงข้อมูล
พืน้ฐานเบือ้งต้นตาม

ช่องทางลงทะเบยีนโดยให้
กรอกข้อมูลและส่งอีเมล

กลบัมา

ส่งทาง E-mail

ส่งแบบฟอรม์ในระบบ 
แอพพลิเคชัน่หรืออีเมล
ตามท่ีลงทะเบยีนไว้ 

อาจใช้ข้อมูลท่ีหน่วยงานมี
เพ่ิมเติม

ส่งทาง web, app email

ตรวจสอบและพิจารณาค า
ขอ

ท่ีรบัจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
หรืออีเมลท่ีลงทะเบยีนไว้
แล้วพิมพอ์อกมาเพ่ือ
ด าเนินการพิจารณา

ตามปกติ

ตรวจสอบและพิจารณาค า
ขอจากฟอรม์ หรือเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์
ผ่านทางระบบบริการท่ี
หน่วยงานมี เวบ็ไซต ์

แอพพลิเคชัน่ หรืออีเมล

ตรวจสอบและแจ้งผลการ
อนุมติั

ผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
หรืออีเมลท่ีลงทะเบยีนไว้

แจ้งทาง โทรศพัท์ email

ตรวจสอบและแจ้งผลการ
อนุมติัผ่านทางระบบบริการ

ท่ีหน่วยงานมีเวบ็ไซต์
แอพพลิเคชัน่ หรืออีเมล

แจ้งทาง web, app email

ช าระค่าธรรมเนียมผ่านe-
banking 
ตู้ ATM 

และส่งหลกัฐานการช าระ
เงินทางอีเมลผ่านทาง

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออีเมล
ท่ีลงทะเบยีนไว้

ช าระค่าธรรมเนียมผ่าน
Payment Gateway 

e-banking หรือ ATM
และส่งหลกัฐานในเวบ็ไซต์
แอพพลิเคชัน่ หรืออีเมล

ออกใบอนุญาตหรือเอกสาร
อ่ืนๆ แบบอิเลก็ทรอนิกส ์
หรือแบบกระดาษเช่นเดิม

แปลงให้อยู่ในรปูแบ
อิเลก็ทรอนิกส ์(Scan)
สามารถขอรบัผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออีเมล
ท่ีลงทะเบยีนไว้

ออกใบอนุญาตหรือเอกสาร
อ่ืนๆ แบบอิเลก็ทรอนิกส ์
แสดงในระบบบริการท่ี
หน่วยงานมี เวบ็ไซต์

แอพพลิเคชัน่ หรืออีเมล

จดัส่งใบอนุญาตหรือ
เอกสารอ่ืนๆท่ีอยู่รปูแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์
หรือแปลงจากเอกสาร

กระดาษ
ให้อยู่ในรปูแบบ

อิเลก็ทรอนิกสท์างอีเมลท่ี
ลงทะเบยีนไว้

ส่งทาง E-mail

จดัส่งใบอนุญาตหรือ
เอกสารอ่ืนๆ

แบบอิเลก็ทรอนิกสผ์่านทาง
เวบ็ไซตแ์อพพลิเคชัน่ หรือ

อีเมล

ส่งทาง web, app email

กลุ่ม 1 ระดบัความ
พรอ้มระดบัสูงมาก

กลุ่ม 2 ระดบัความ
พรอ้มปานกลาง

กลุ่ม 3
ระดบัขัน้ต้น

ทัว่ไป

สืบค้น
ข้อมลู

พิสจูน์และยืนยนั
ตวัตน

จดัท าแบบค าขอ
และย่ืนค าขอ

ตรวจสอบและ
พิจารณาค าขอ

อนุมติั ช าระ
ค่าธรรมเนียม

ออกใบอนุญาต
หรือเอกสารอ่ืนๆ

จดัส่งใบอนุญาตหรือ
เอกสารอ่ืนๆ
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บรูณาการข้อมลูและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 
ยทุธศาสตร์

ท่ี 4

มาตรการ

เป้าหมาย
การแลกเปลีย่นขอ้มลูดจิทิลัพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ระหว่าง
หน่วยงานของรฐัผ่านศูนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลาง ที่สนบัสนุน
การใหบ้รกิารประชาชนผ่านระบบดจิทิลั

การพฒันาบรกิารรว่มระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐัต่างๆ ผ่านแพลตฟอรม์กลาง ทีอ่ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนผูใ้ชง้าน

การสนบัสนุนการเปลีย่นผ่านของหน่วยงานภาครฐัไปสู่
กระบวนการดจิทิลั โดยการสรา้งชุดเทคโนโลยสี าหรบัหน่วยงาน
ภาครฐั

พฒันาขอ้มลูตามหลกั Data 
governance บรูณาการ
ขอ้มลู และสง่เสรมิการใชง้าน
ขอ้มลู Big Data เพื่อจดัท า
นโยบาย (Data-Driven)

พฒันาแพลตฟอรม์กลางและโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นดจิทิลัส าหรบัหน่วยงานภาครฐั ใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง (Seamless) และก าหนด
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันารฐับาลดจิทิลั 

สง่เสรมิศกัยภาพและ
วฒันธรรมการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัแก่บุคลากรภาครฐั 
(TDGA, DGTi, AICenter)

แผนงาน

• พฒันาระบบตวักลางที่
ท าใหห้น่วยงานภาครฐั
สามารถแบ่งปันขอ้มลู

• พฒันาแพลตฟอรม์กลาง หรอืต่อยอดแฟลต
ฟอรม์หลกัทีม่อียูแ่ลว้ ส าหรบับรกิารขอ้มลู
เปิดภาครฐั แบบ End - to - End Process
ณ จุดเดยีว ทีส่ะดวกต่อการเขา้ถงึและใชง้าน

• พฒันาชุดบรกิารและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
ดจิทิลัทัว่ไปทีห่น่วยงานสามารถน าไปใชใ้น
การด าเนินงานของหน่วยงาน และจดัท าคู่มอื
การใชง้าน และ/หรอืจดัใหม้ทีีป่รกึษาหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการใชช้ดุ
บรกิารและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั
ทัว่ไป  

• น ากรณีตวัอย่างการปรบั
กระบวนการท างานทีเ่ป็น
ดจิทิลัในหน่วยงานที่
ประสบความส าเรจ็ เพื่อ
ถอดบทเรยีนสูก่ารปรบั
กระบวนการใหห้น่วยงาน
อื่นๆ และทอ้งถิน่ เช่น แม่
เหยีะโมเดล

• พฒันาบุคลากรภาครฐัให้
มคีวามรูท้กัษะดา้นดจิทิลั
ทีจ่ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานและใหบ้รกิาร
ดจิทิลั

• จดัใหม้รีะบบนวตักรรม
ดจิทิลัทีพ่รอ้มใชส้ าหรบั
บุคลากรภาครฐั ในการ
ปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานขององคก์รใหเ้ป็น
รปูแบบดจิทิลัอย่างครบ
วงจร

สง่เสรมิความร่วมมอืระหว่าง
รฐัและเอกชนในการพฒันา
รฐับาลดจิทิลั (Public-
Private Partnerships)

ปรบัปรุงขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน และลด ละ เลกิการ
ขอส าเนาเอกสารจากประชาชน 
(Re-Engineering Process 
และ Digitalize Process) 

• พฒันา Digital
Government Testbed 
Framework เพื่อให้
ภาคเอกชนเขา้มามสีว่น
ร่วมในการแบ่งปัน
แนวคดิและพฒันา
นวตักรรมการบรกิาร
รฐับาลดจิทิลัใหร้ฐั ตาม
ความเหมาะสมของ
โครงการทีเ่อกชนเสนอ

ทบทวน ปรบัปรุง และ
พฒันากฎหมาย 
กฎระเบยีบ มาตรการ
ทีเ่อือ้ต่อการพฒันา
รฐับาลดจิทิลั

• ทบทวนกฎหมายที่
ไม่สอดคลอ้งกบั
แนวทางการ
ด าเนินงานใน
อนาคต

• พฒันากฎระเบยีบ
ใหม่หทนัต่อ
เทคโนโลยทีี่
เปลีย่นไป
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ดา้นการพฒันาบรกิารกลาง
ของรฐั (Common 
Services)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) สวทช.
3) ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) - NIA

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) กรมบญัชกีลาง
3) ส านกังาน กพ. และส านกังาน กพร.
4) ส านกังบประมาณ

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)
3) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
4) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
และความสามารถของ
รฐั (Foundation)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) DEPA
3) สภาดจิทิลั 

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
2) ส านกังาน กพ.
3) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
2) สป. พม.
3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการ Digital Government Tech Stack

โครงการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนงานภาครฐั (One ID One Project) 

โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปล่ียนข้อมูลกลางภาครฐั
Government Data Exchange

โครงการก าหนด guideline 
ในกระบวนท่ีพบโดยทัว่ไป
ในบริการดิจิทลัภาครฐั

โครงการพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบุคลากร (Digital Literacy)

โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่างหน่วยงานรฐั (Digital Capability)

โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั

โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัภาครฐั (DGTi)

โครงการ Design thinking for Digital Re-process



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการพฒันาบริการกลางของรฐั (Common Services)
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการ Digital Government Tech Stack โครงการทีร่วม Share Infrastructure, API Gateway, Reusable Common Service (เช่น Digital ID, Service Tracking and Notifying, Payment 
System, e-Licensing System) เพือ่เป็น Enabler platform ของเทคโนโลยภีาครฐัส าหรบัใหห้น่วยงานรฐัน าไปพฒันาการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐาน ที่
ท างานร่วมกนัไดอ้ย่างไรร้อยต่อ 

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) สวทช.
3) ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) - NIA

โครงการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลูกระบวนงานภาครฐั 
(One ID One Project) 

การเชือ่มโยงระบบขอ้มลูกระบวนงานกลางของภาครฐัเขา้ดว้ยกนั เช่น e-budgeting DPIS GFMIS e-SAR eMENSCR เป็นต้น ท าใหล้ดการกรอก
ขอ้มลูซ ้าซอ้น ลดขัน้ตอนการท างาน บรหิารการจดัการทรพัยากรภาครฐั และเพิม่ความโปร่งใสในการตรวจสอบยอ้นกลบัการท างาน โดยใชม้าตรฐาน
ส าหรบัการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และมกีารเปิดเผยขอ้มลูเพื่อการมสี่วนร่วมและความโปร่งใส ทัง้นี้ อาจด าเนินการจดัระบบ
รหสัโครงการของแต่ละหน่วยงานทีส่่งค าของบประมาณเขา้สู่ระบบเป็นรหสัเดยีว (One ID One Project) ตลอดทัง้ห่วงโซ่การบรหิารทรพัยากรของรฐั 

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) กรมบญัชกีลาง
3) ส านกังาน กพ. และ กพร.
4) ส านกังบประมาณ

โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปล่ียนข้อมลูกลางภาครฐั 
Government Data Exchange

แพลตฟอรม์ของระบบการรบัส่งขอ้มลู เอกสารและทะเบยีนดจิทิลัภาครฐั ทีเ่ป็นไปตามธรรมาภบิาลขอ้มลู  (Data Governance) 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการก าหนด guideline ในกระบวนท่ีพบโดยทัว่ไปใน
บริการดิจิทลัภาครฐั (Common Process) 

สนับสนุนการด าเนินการในรูปแบบดจิทิลั โดยก าหนดแนวทางการปฏบิตัิวธิกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบักระบวนที่พบโดยทัว่ ไปในบรกิารดจิทิลั
ภาครฐั (Common Process) 8 กระบวนการ ตาม (ร่าง) พรบ. การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกส์

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)
3) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
4) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …
โครงการ Digital Government Tech Stack

พฒันา Building Block (BB) ในการให้บริการดิจิทลัภาครฐักลาง ใน
ด้านต่าง  ๆเช่น Secure Information Exchange BB, Digital Identity 
BB, Payment BB, Registration BB via Cloud, Security and 
Privacy BB, Tracking and Notifying BB

หน่วยงานน าไปประยกุตใ์ช้ ประเมินผล และ
พฒันาต่อเน่ือง

โครงการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล ERP กลางภาครฐั
จดัท า MOU ระหว่าง

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้งาน
ไปสู่ระบบประเมินผล

จดัท าระบบแสดง
ความคิดเหน็และ
เปิดเผยข้อมูล

เช่ือมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

โดยสมบรูณ์

โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปล่ียนข้อมลูกลางภาครฐั Government 
Data Exchange

โครงการก าหนด guideline ใน
กระบวนท่ีพบโดยทัว่ไปใน

บริการดิจิทลัภาครฐั



แนวคิดการจดัท า ERP กลางภาครฐั
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eMENSCR NEW e-budgeting DPIS 6.0 NEW GFMIS e-SAR

API Gateway – ก ำหนด API Standard เพ่ือก ำหนดรหสัมำตรฐำนข้อมลูของแต่ละ field ข้อมลูท่ีกรอก ทัง้ Set ข้อมลูมำตรฐำน และท่ีกรอกเพ่ิม

กรมบญัชีกลาง กพร.ส านักงบประมาณ ก.พ.สภาพฒัน์

ทะเบียนประวติัรำชกำร – Portal ในกำรเข้ำถึงข้อมูลทรพัยำกรของบุคลำกรรฐั

Gov. USERs

Painpoint

▪ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัของแต่ละหน่วยงานรฐัมรีะดบัความพรอ้มไมเ่ทา่กนั
▪ ระบบบรหิารจดัการทรพัยากรทีแ่ต่ละหน่วยงานใชอ้ยูม่คีวามยดืหยุน่ไมเ่ทา่กนั ในขณะทีบ่างหน่วยงานตอ้งการอสิระในการปรบัแต่งคา่ทรพัยากรหรอื

ขอ้มลูของตนเองทีเ่ฉพาะเจาะจง
▪ รหสัขอ้มลูต่างๆ ทีแ่ต่ละหน่วยงานใชก้บังานทรพัยากรยงัไมม่มีาตรฐานกลาง
▪ กรอกขอ้มลูซ ้าซอ้น



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและความสามารถของรฐั (Foundation)
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่าง
หน่วยงานรฐั (Digital Capability)

สรา้งการมสีว่นรว่มและส่งเสรมิใหบุ้คลากรหน่วยงานรฐัพรอ้มทีร่องรบัการเปลีย่นแปลงในยุคดจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงรวดเรว็ ผา่นการบูรณาการความรว่มมอืดา้นเนื้อหา และ
หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลัทัง้จาก ภาครฐัและเอกชน เชน่ TDGA ADTE สภาดจิทิลั เป็นตน้ โดยเฉพาะทกัษะเบือ้งตน้ในดา้น Data Analytics และ Data Science
พรอ้มทัง้สรา้งการมสี่วนรว่มในการก าหนดทกัษะดจิทิลัจากภาคประชาชน/เอกชน

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) DEPA
3) สภาดจิทิลั 

โครงการพฒันาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบคุลากร 
(Digital Literacy)

พฒันาต่อยอดระบบประเมนิสมรรถนะความสามารถดา้นการใชด้จิทิลั (Digital Literacy) ทีพ่ฒันาโดย ส านกังาน กพ. และสถาบนัคุณวฒุวิชิาชพีเดมิ ใหม้ทีกัษะทีท่นัต่อ
เทคโนโลย ีหรอืเครื่องมอืดา้นดจิทิลัสมยัใหมม่ากขึน้ เพื่อพฒันาประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรรฐัทัง้ในการท างานรว่มกนั และการให้บรกิารประชาชนผา่นชอ่งทางดจิทิลั 

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สดช.)
2) ส านกังาน กพ.
3) สถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี

โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั สดช. รว่มกบั กระทรวงพม. เพื่อพฒันาอาสาพฒันาชมุชน (อช.) รายอ าเภอ ในการจดัอบรมความรูด้า้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้ทา่ทนับรบิทโลก ใหเ้ป็นสามารถ 
อาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั (อสด.) เพื่อเป็นหน่วยส าคญัในการใหค้วามรูป้ระชาชนในระดบัชมุชนดา้นดจิทิลั และเป็นหน่วยตดิตามผลการด าเนนิงานเชงินโยบายต่างๆ ว่าส่งผล
ไปถงึระดบัทอ้งถิน่หรอืไมอ่กีดว้ย

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สดช.)
2) สป. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรม
ดิจิทลัภาครฐั (DGTi)

ศนูย ์DGTi ทีมุ่ง่ม ัน่ผลกัดนัภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั และสรา้งระบบนิเวศน์นวตักรรมของเทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัภาครฐัไทย (GovTech Innovation Ecosystem) เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ป้ระกอบการนวตักรรมดจิทิลัไทยมพีืน้ทีใ่นการสรา้งผลงานและประโยชน์ แลว้ต่อยอดสู่ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิไดต้อ่ไป โดยเน้นเป็นศนูยใ์นการทดสอบการใชง้าน 
Digital Solution เพื่อปรบัปรงุกระบวนงานรฐั เป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะบุคลากร และเป็นจดุขยายผลและสรา้งเครอืขา่ยกบัทกุภาคสว่น

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการ Design Thinking For Digital Re-
Process

การปรบัปรงุกระบวนการท างาน (Re-process) ของหน่วยงานรฐั ทัง้หน่วยงานผูใ้หบ้รกิาร และหน่วยงานผูร้บับรกิาร 1) กพร. และ
2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่างหน่วยงานรฐั (Digital Capability)

โครงการพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบุคลากร (Digital Literacy)
ทบทวนทกัษะความสามารถเชิงดิจิทลั
เพ่ือปรบัปรงุแบบเรียน และแบบทดสอบ
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บคุลากรรฐัเท่าทนั
การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลัหลายรปูแบบ

ทบทวนทกัษะความสามารถเชิงดิจิทลั
เพ่ือปรบัปรงุแบบเรียน และแบบทดสอบ
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บคุลากรรฐัเท่าทนั
การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลัหลายรปูแบบ

ทบทวนทกัษะความสามารถเชิงดิจิทลั
เพ่ือปรบัปรงุแบบเรียน และแบบทดสอบ
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บคุลากรรฐัเท่าทนั
การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลัหลายรปูแบบ

ทบทวนทกัษะความสามารถเชิงดิจิทลั
เพ่ือปรบัปรงุแบบเรียน และแบบทดสอบ
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บคุลากรรฐัเท่าทนั
การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลัหลายรปูแบบ

ส ารวจเน้ือหาหลกัสูตรท่ี
เก่ียวข้องกบัทกัษะด้านดิจิทลั
ของบคุลากรรฐัท่ีมีในปัจจบุนั

ปรบัปรงุหลกัสูตรให้ทนัสมยัและ
ลดความซ า้ซ้อนของเน้ือหาด้าน
ทกัษะบางส่วนด้วยการบรูณา

การทกัษะท่ีจ าเป็น 

บรูณาการเน้ือหาทกัษะ สร้าง Capability Accelerator Program เพ่ือสร้างเน้ือหาทกัษะด้าน
ดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบัแต่ละโจทยข์องหน่วยงาน

สร้างการมีส่วนร่วมกบัภาคเอกชน/ ประชาชน ในการก าหนดทกัษะ หรือความต้องการ
ตอบสนองของบคุลากรรฐัท่ีให้บริการแต่ประชาชนและภาคเอกชน 

โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั

โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัภาครฐั (DGTi)
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โครงการ โครงการ Digital Government Tech Stack

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัสามารถมบีรกิารรฐัทีม่มีาตรฐาน ท างานร่วมกนัได ้และประหยดังบประมาณ

รายละเอียดโครงการ โครงการทีร่วม Share Infrastructure, API Gateway, Reusable Common Service (เช่น Digital ID, Service Tracking and Notifying, Payment System, e-Licensing System) เพื่อเป็น 
Enabler platform ของเทคโนโลยภีาครฐัส าหรบัใหห้น่วยงานรฐัน าไปพฒันาการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐาน ทีท่ างานร่วมกนัไดอ้ย่างไรร้อยต่อ 

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

2) สวทช.

3) ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) - NIA
ผลผลิต มชีุดเทคโนโลยแีละบรกิารร่วมของรฐัทีแ่ต่ละหน่วยงานสามารถน าไปใชง้านได ้เพื่อประหยดังบประมาณในการพฒันาระบบ
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2569
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 48 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2569

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน พฒันา Building Block (BB) ในการให้บริการดิจิทลัภาครฐักลาง ในด้านต่างๆ เช่น 
Secure Information Exchange BB, Digital Identity BB, Payment BB, Registration BB via 
Cloud, Security and Privacy BB, Tracking and Notifying BB

หน่วยงานน าไปประยุกตใ์ช ้ประเมนิผล และพฒันาต่อเนื่อง -

ตวัช้ีวดั: 
จ านวน Building block ไดส้ าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 3 ส่วนงาน ไมน้่อยกว่า 6 ชุดขอ้มลู - - -
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - -
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 -
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โครงการ โครงการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนงานภาครฐั (One ID One Project) 
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัสามารถเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และลดการกรอกขอ้มลูซ ้าซอ้น

รายละเอียดโครงการ การเชื่อมโยงระบบกระบวนงานกลางของภาครฐัเขา้ดว้ยกนั เช่น DPIS GFMIS เป็นต้น ท าใหล้ดการกรอกขอ้มูลซ ้าซอ้น ลดขัน้ตอนการท างาน และเพิม่ความโปร่งใสในการตรวจสอบยอ้นกลบั 
โดยใชม้าตรฐานส าหรบัการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และแพลตฟอรม์กลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลู (GDX) และมกีารเปิดเผยขอ้มลูเพื่อการมสีว่นร่วมและความโปร่งใส 

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ผลผลิต การเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และแพลตฟอรม์กลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลู (GDX)
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบั
การเขา้ถงึขอ้มลู

เชื่อมโยงฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน
โดยสมบรูณ์

จดัท าระบบแสดงความคดิเหน็และ
เปิดเผยขอ้มลูเพื่อตรวจสอบยอ้นกลบั
การด าเนินงาน

เริม่ใชแ้ละขยายผลการใชง้านไปสู่
ระบบประเมนิผล

- -

ตวัช้ีวดั: 
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ ไมน้่อยกว่า 3 ชุดขอ้มลู ไมน้่อยกว่า 5 ชุดขอ้มลู - - -
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - -
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 - -
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โครงการ โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปล่ียนข้อมูลกลางภาครฐั Government Data Exchange

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัสามารถมศีนูยก์ลางแลกเปลีย่นขอ้มลูกลางทีม่มีาตรฐาน ท างานร่วมกนัได ้มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลขอ้มลู และประหยดังบประมาณ

รายละเอียดโครงการ แพลตฟอรม์ของระบบการรบัส่งขอ้มูล เอกสารและทะเบยีนดจิทิลัภาครฐั ที่เป็นไปตามธรรมาภบิาลขอ้มูล  (Data Governance) โดยอ้างองิมาตรฐานกรอบแนวทางการพฒันามาตรฐานการ
เชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐั (Thailand Government Information exchange :TGIX)

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

ผลผลิต มศีนูยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลางของรฐัทีแ่ต่ละหน่วยงานสามารถขอเขา้ถงึขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ไปใชง้านได้
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2567
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 24 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2567

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน น าร่องการใชง้านมาตรฐานการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐับน Sandbox เพื่อทดสอบ
การแลกเปลีย่นขอ้มลูบนศูนยฯ์ และการเรยีกดู
ขอ้มลูบุคคลและนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัการยนิยอม

เริม่ใชแ้ละขยายผลการใชง้านกบัหน่วยงาน
ทีส่มคัรเขา้ใชง้านระบบ

- - -

ตวัช้ีวดั: - -
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ - - - - -
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ ระบบน ารอ่งเสรจ็และผ่านการทดสอบการ

ใชง้าน
ระบบเสรจ็และใชง้านได้ - - -

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 - - -
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โครงการ โครงการก าหนด guideline ในกระบวนท่ีพบโดยทัว่ไปในบริการดิจิทลัภาครฐั
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินงานทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นกระบวนทีพ่บโดยทัว่ไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตรงตามมาตรฐานสากล และสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

รายละเอียดโครงการ สนบัสนุนการด าเนินการในรปูแบบดจิทิลั โดยก าหนดแนวทางการปฏบิตัวิธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หก้บักระบวนทีพ่บโดยทัว่ไปในบรกิารดจิทิลัภาครฐั (Common Process) 8 กระบวนการ ตาม 
(ร่าง) พรบ. การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกส์

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)
3) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
4) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ผลผลิต มแีนวทางการปฏบิตัวิธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หก้บักระบวนทีพ่บโดยทัว่ไปในบรกิารดจิทิลัภาครฐั (Common Process) 8 กระบวนการ ตาม (ร่าง) พรบ. การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกส์
งบประมาณ งบประมาณปี 2566
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 12 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน ก าหนดแนวทางการปฏบิตัวิธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสใ์หก้บักระบวนทีพ่บโดยทัว่ไปใน
บรกิารดจิทิลัภาครฐั (Common Process) 8 
กระบวนการ ตาม (ร่าง) พรบ. การปฏบิตัริาชการ
ทางอเิลก็ทรอนิกส์

- - - -

ตวัช้ีวดั: 
จ านวน guideline ทีก่ าหนดแลว้เสรจ็ ไมน้่อยกว่า 8 แนวทาง - - - -
ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ - - - - -
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร - - - - -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและความสามารถของรฐั (Foundation) - โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลั
ระหว่างหน่วยงานรฐั (Digital Capability)
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โครงการ โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่างหน่วยงานรฐั (Digital Capability)
วตัถปุระสงคโ์ครงการ สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหบ้รกิารวชิาการ จดัอบรมเพื่อยกระดบัทกัษะความรูค้วามสามารถของเจา้หน้าทีข่องรฐัดา้นรฐับาลดจิทิลั ใหม้คีวามพร้อมทีจ่ะรองรบัการเปลีย่นแปลงในการพฒันารฐับาลดจิทิลั
รายละเอียดโครงการ สรา้งการมสีว่นร่วมและสง่เสรมิใหบุ้คลากรหน่วยงานรฐัพรอ้มทีร่องรบัการเปลีย่นแปลงในยุคดจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงรวดเรว็ ผ่านการบรูณาการความร่วมมอืดา้นเนื้อหา และหลกัสตูรการพฒันาบุคลากร

ดา้นดจิทิลัทัง้จาก ภาครฐัและเอกชน เช่น TDGA ADTE สภาดจิทิลั เป็นตน้ โดยเฉพาะทกัษะเบือ้งตน้ในดา้น Data Analytics และ Data Science พรอ้มทัง้สรา้งการมสีว่นร่วมในการก าหนดทกัษะ
ดจิทิลัจากภาคประชาชน/เอกชน

ผูร้บัผิดชอบ 1)ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2)ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (DEPA)
3)สภาดจิทิลั 

ผลผลิต มรีะบบการพฒันาทกัษะดจิทิลัของหน่วยงานรฐักลางทีม่เีน้ือหาและหลกัสตูรครบถว้น และบรูณาการเน้ือหาทกัษะกบัทีเ่หมาะสมกบัแต่ละโจทยข์องหน่วยงาน
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2570
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 60 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2570

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน ส ารวจเนื้อหาหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทกัษะดา้นดจิทิลัของบุคลากรรฐัทีม่ใีน
ปัจจุบนั รวมทัง้พจิารณาความร่วมมอื
กบัผูพ้ฒันาเนื้อหาภาคเอกชน

ปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัและลดความ
ซ ้าซอ้นของเนื้อหาดา้นทกัษะบางสว่นดว้ย
การบรูณาการทกัษะทีจ่ าเป็น 

บรูณาการเนื้อหาทกัษะ สรา้ง Capability Accelerator Program เพื่อสรา้งเนื้อหาทกัษะดา้นดจิทิลัที่
เหมาะสมกบัแต่ละโจทยข์องหน่วยงาน

สรา้งการมสีว่นร่วมกบัภาคเอกชน/ ประชาชน ในการก าหนดทกัษะ หรอืความตอ้งการตอบสนองของ
บุคลากรรฐัทีใ่หบ้รกิารแต่ประชาชนและภาคเอกชน 

ตวัช้ีวดั: 
จ านวนชุดขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงไดส้ าเรจ็ - - - - -

ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบ และการ
ส ารวจขอ้มลู

ส ารวจเน้ือหาหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทกัษะดา้นดจิทิลัของบุคลากรรฐั

หลกัสตูรไดร้บัการปรบัปรุงต่อเนื่องทุกปี 
และมกีารควบรวมเน้ือหาหลกัสตูรที่

คลา้ยคลงึกนัในแต่ละทกัษะ 

ระบบสามารถสรา้งเนื้อหา
หลกัสตูรฯ ทีเ่หมาะสมกบั

รายหน่วยงานได้

ภาคเอกชนมสีว่นร่วมในการ
ใหค้วามเหน็ต่อหลกัสตูร

พฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นของรฐั

ประชาชนมสีว่นร่วมในการให้
ความเหน็ต่อหลกัสตูรพฒันา

ทกัษะทีจ่ าเป็นของรฐั

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลั โครงสร้างพืน้ฐานและความสามารถของรฐั (Foundation) - โครงการพฒันาขีดความสามารถ
เชิงดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบคุลากร (Digital Literacy)
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โครงการ โครงการพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบุคลากร (Digital Literacy)
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อสนับสนุนการสรา้งและพฒันาความสามารถดา้นการใชด้จิทิลั (Digital Literacy) ใหแ้ก่ขา้ราชการและบุคลากรรฐั ในการน าเครื่องมอื และเทคโนโลยต่ีางๆ มาใชใ้นการปฏบิตังิาน สื่อสาร ท างาน

ร่วมกนัใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ
รายละเอียดโครงการ พฒันาต่อยอดระบบประเมนิสมรรถนะความสามารถดา้นการใชด้จิทิลั (Digital Literacy) ทีพ่ฒันาโดย ส านกังาน กพ. และสถาบนัคุณวุฒวิชิาชพีเดมิ ใหม้ทีกัษะทีท่นัต่อเทคโนโลยี หรอืเครื่องมอืดา้น

ดจิทิลัสมยัใหมม่ากขึน้ เพื่อพฒันาประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรรฐัทัง้ในการท างานร่วมกนั และการใหบ้รกิารประชาชนผ่านชอ่งทางดจิทิลั 
ผูร้บัผิดชอบ 1)ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สดช.)

2)ส านกังาน กพ.
3)สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

ผลผลิต สว่นราชการมกีารด าเนินการเพื่อสนบัสนุนใหข้า้ราชการและบุคลากรรฐัพฒันาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Literacy) ของตนเองและสนับสนุนการพฒันาผูอ้ื่นอย่างต่อเนื่อง และใช้
ทกัษะดงักล่าวในการปฏบิตังิานและในการพฒันากระบวนการท างาน ระบบงาน และการใหบ้รกิารรฐัไดอ้ย่างทนัสมยั รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพมากขึ้น

งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2570
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 60 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2570

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน ทบทวนทกัษะความสามารถเชงิดจิทิลัเพื่อปรบัปรุงแบบเรยีน และแบบทดสอบเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ขยายฐานก าลงัคนทีไ่ดร้บัการประเมนิสมรรถนะเป็นประจ าทุกปี โดยเน้นการใชเ้ครื่องมอื
ประเมนิตนเอง และการจดัท าแผนพฒันาตนเอง ทีส่อดคลอ้งกบัสมรรถนะของก าลงัคนภาครฐัในแต่ละระดบัตามเกณฑข์อง ส านกังาน ก.พ. ทีป่รบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบุ้คลากรรฐัเท่าทนั
การใชง้านเครื่องมอืดจิทิลัหลายรปูแบบ

ตวัช้ีวดั: 
อตัราการขยายตวัของจ านวนผูร้บัการ
ประเมนิฯ

รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 15

ความพงึพอใจของผูร้บัประเมนิ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและความสามารถของรฐั (Foundation) -โครงการพฒันาอาสาสมคัร
พฒันาดิจิทลั
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โครงการ โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อใหเ้กดิการถ่ายทอดและพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้ท่าทนับรบิทโลกแก่ประชาชนในระดบัชุมชน 

รายละเอียดโครงการ สดช. ร่วมกบั กระทรวงพม. เพื่อพฒันาอาสาพฒันาชมุชน (อช.) รายอ าเภอ ในการจดัอบรมความรูด้า้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้ท่าทนับรบิทโลก ใหเ้ป็นสามารถ อาสาสมคัรพฒันา
ดิจิทลั (อสด.) เพื่อเป็นหน่วยส าคญัในการใหค้วามรูป้ระชาชนในระดบัชมุชนดา้นดจิทิลั และเป็นหน่วยตดิตามผลการด าเนินงานเชงินโยบายต่างๆ ว่าสง่ผลไปถึงระดบัทอ้งถิน่หรอืไมอ่กีดว้ย

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สดช.)

2) สป. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ผลผลิต มกีารพฒันากลุ่มอาสาสมคัรพฒันาดจิทิลั (อสด.) ทีไ่ดร้บัการอบรมความรูด้า้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัอย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2569
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 48 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2569

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการเตรยีม
พฒันาอาสาสมคัร

พฒันาทกัษะฯของอาสาสมคัรอย่างต่อเนื่อง 
และกระจายก าลงัอาสาสมคัรในพืน้ทีเ่พื่อให้
ความรูป้ระชาชนในการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลั 
และเขา้ถงึงานบรกิารรฐัผ่านระบบดจิทิลั

พฒันาทกัษะฯของอาสาสมคัรอย่างต่อเนื่อง 
และกระจายก าลงัอาสาสมคัรในพืน้ทีเ่พื่อให้
ความรูป้ระชาชนในการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลั 
และเขา้ถงึงานบรกิารรฐัผ่านระบบดจิทิลั

พฒันาทกัษะฯของอาสาสมคัรอย่าง
ต่อเนื่อง และกระจายก าลงัอาสาสมคัร
ในพืน้ทีเ่พื่อใหค้วามรูป้ระชาชนใน
การใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลั และ
เขา้ถงึงานบรกิารรฐัผ่านระบบดจิทิลั

-

ตวัช้ีวดั: 
จ านวนอาสาสมคัรทีไ่ดร้บัการพฒันาทกัษะดจิทิลั ขยายตวัรอ้ยละ 5 ขยายตวัรอ้ยละ 5 ขยายตวัรอ้ยละ 10 ขยายตวัรอ้ยละ 10

-

-

ผลการพฒันาทกัษะดจิทิลัของอาสาสมคัร - ผ่านการประเมนิทีร่อ้ยละ 80 ผ่านการประเมนิทีร่อ้ยละ 85 ผ่านการประเมนิทีร่อ้ยละ 90 -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและความสามารถของรฐั (Foundation) - โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและ
นวตักรรมดิจิทลัภาครฐั (DGTi)
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โครงการ โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัภาครฐั (DGTi)

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถในการใหบ้รกิารของภาครฐัไทย ตลอดจนประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาและองคก์รต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรา้งระบบนิเวศน์
นวตักรรมของเทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัภาครฐัไทย

รายละเอียดโครงการ ศนูย ์DGTi ทีมุ่่งมัน่ผลกัดนัภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั และสรา้งระบบนิเวศน์นวตักรรมของเทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัภาครฐัไทย (GovTech Innovation Ecosystem) เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการนวตักรรมดจิทิลัไทยมพีืน้ทีใ่นการสรา้งผลงานและประโยชน์ แลว้ต่อยอดสูค่วามเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิไดต่้อไป โดยเน้นเป็นศนูยใ์นการทดสอบการใชง้าน Digital Solution เพื่อปรบัปรุง
กระบวนงานรฐั เป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะบุคลากร และเป็นจุดขยายผลและสรา้งเครอืขา่ยกบัทุกภาคสว่น

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
ผลผลิต มศีนูยข์บัเคลื่อนนวตักรรมภาครฐั (DGTi) สะสม 5 ศนูย์
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน พฒันาศนูยท์ดสอบการใชง้าน Digital 
Solution เพื่อปรบัปรุงกระบวนงานรฐั และ
ขยายความร่วมมอืกบัองคก์ารปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ต่างๆ ในการน าเทคโนโลยปีรบัปรุง
ประสทิธภิาพการท างานของรฐั

ขยายเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัผูพ้ฒันา
นวตักรรมจากภาคเอกชนและวชิาการ 
รวมทัง้ความร่วมมอืกบัองคก์ารปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ต่างๆ ในการน าเทคโนโลยี
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของรฐั

ขยายเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัผูพ้ฒันา
นวตักรรมจากภาคเอกชนและวชิาการ 
รวมทัง้ความร่วมมอืกบัองคก์ารปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ต่างๆ ในการน าเทคโนโลยี
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของรฐั

- -

ตวัช้ีวดั: 
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 - -



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและความสามารถของรฐั (Foundation) – โครงการ Design Thinking 
For Digital Re-Process
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โครงการ โครงการ Design Thinking For Digital Re-Process

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิการปรบัปรุงกระบวนการท างานหรอืกระบวนการสรา้งสรรคน์วตักรรมการใหบ้รกิารโดยใชแ้นวคดิเชงิออกแบบ Design Thinking 

รายละเอียดโครงการ พฒันาแนวคดิการปรบัปรุงการท างานของหน่วยงานรฐัดว้ยการสง่เสรมิการ Re-process การท างานทัง้การใหบ้รกิารประชาชนและการท างานประสานระหวา่งหน่วยงานดว้ยแนวคดิเชงิออกแบบ 
(Design thinking)

ผูร้บัผิดชอบ 1) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

ผลผลิต บุคลากรรฐัไดร้บัการอบรมในการคดิเชงิออกแบบบรกิาร และการใหบ้รกิารประชาชนของรฐัไดร้บัการ
งบประมาณ งบประมาณปี 2566-2568
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 36 เดอืน
ปีงบประมาณ 2566-2568

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570

การด าเนินงาน จดัใหม้กีารแสวงหาแนวทาง วธิกีาร เพื่อปรบัปรุงพฒันากระบวนการปฏบิตัริงาน และ/หรอืสรา้งนวตักรรมเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การท างานโดยใชก้ระบวนการ design thinking ใหก้บัหน่วยงานรฐัทีเ่ขา้ร่วมโครงการระดบักรมทุกหน่วยงาน

- -

ตวัช้ีวดั: 
ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 - -

จ านวนกระบวนงานของรฐัทีถู่กปรบัปรุงของแต่ละ
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วม

เกดิการปรบัปรุงกระบวนงานอย่างน้อย 1 
รายการต่อหนึ่งหน่วยงาน

เกดิการปรบัปรุงกระบวนงานอย่างน้อย 1 
รายการต่อหนึ่งหน่วยงาน

เกดิการปรบัปรุงกระบวนงานอย่างน้อย 1 
รายการต่อหนึ่งหน่วยงาน



ยทุธศาสตร ์1 พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงงา่ยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
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ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน และลดความเหล่ือมล า้ (Responsive Government)
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Responsive Government – Proactive 
Service Delivery

User-Driven – Once Only Principle

Equality/ Inclusivity – การบริการดิจิทลั
ท่ีไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมแก่ประชาชน

Adaptive Security

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีให้บริการท่ีสะดวกเข้าถึงง่าย และลดความเหล่ือมล า้ในการให้บริการ”

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรฐัโดยประชาชนในภาพรวม

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ
ประยุกตก์บั
สถานการณ์

ตนเอง

วิเคราะหว์่า
ด าเนินการ
อย่างไรต่อ

เส้นทางการปฏิสมัพนัธ/์รบับริการ

ปฎิสมัพนัธ ์(ตาม
ช่องทางบริการ)

รบัการบริการ 
(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)

ระบบบูรณาการข้อมูล
สวสัดิการรายบุคคล

Multichannel เข้าถึงผูใ้ช้บริการทุกแบบ
• Website
• Apps
• Experiential Channels เช่น via Chat 

apps, Voice  

e-education hub

e-workforce ecosystem

ประชาชน

National Digital Health 
Platform

ระบบรายงานข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัของยทุธศาสตรท่ี์ 1
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ความเหลื่อมล ้าทางสทิธแิละ
สวสัดกิารประชาชน

▪ กระทรวง พม.
▪ กรมการปกครอง
▪ สพร. และ กพร. 

▪ สพร. และ 
▪ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารดา้นต่างๆ

▪ สพร. และ 
▪ หน่วยงานดา้นการท่องเทีย่ว แรงงาน ควบคมุโรค และ ตม.

การศกึษา ▪ สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี
▪ กระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิแรงงาน ศธ. และ อว. 

▪ สพร.
▪ กระทรวง ศธ. และกระทรวง อว. 

▪ สพฐ. 
▪ และหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ สป. ศธ.
▪ สป. อว.

▪ ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
▪ ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

สุขภาพและการแพทย์ ▪ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
▪ ส านักปลดักระทรวงสาธารณสขุ
▪ หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสขุในสงักดั ศธ.

▪ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เขตสขุภาพ และ
กรมฯ ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

▪ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สิง่แวดลอ้ม ▪ สป. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
▪ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรบัสวสัดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

โครงการระบบต่อยอดข้อมูลกลางด้านสวสัดิการ  เพื่อให้บริการผา่น Citizen Portal

โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพื่อชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)

โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพื่อการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลงัคนและ
การพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู ้(Credit 
Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศ

โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออก
กลางคนัให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการและฐานองคค์วามรู ้ส่ือการเรียนรู ้และหลกัสูตรการศึกษา 
(e-Education Hub)

ระบบต่อยอด Hospital Information System (Health Link)

National Digital Health Platform

โครงการ Environmental Map



การศึกษา
EDUCATION



เป้าหมายและความท้าทายในด้านการศึกษาของไทยในปัจจบุนั และแนวโน้มส าคญั

ทีม่า: Deloitte Insights Global health care outlook 2021 และ https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/assets/pwc-new-health-economy.pdf 240

เป้าหมาย
วาระปฏิรปู
การศึกษา

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

ความเหลื่อมล า้
โอกาส/ความเสมอภาคทางการศกึษาเดก็
หลุดออกจากระบบการศกึษา

ยกระดบัคณุภาพ
• การศกึษาทีม่คีุณภาพตามมาตรฐาน
• พฒันาการจดัการเรยีนการสอน
• การผลติและพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา

ทีม่คีุณภาพ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ปฏริปูบทบาทการวจิยัอการพฒันานวตักรรม การผลติ
ก าลงัคน และสนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

ความเป็นไปได้ ความท้าทายSDGs’ Goal 4

การจดัอาชวีศกึษาระบบ
ทวภิาคแีละระบบอื่นๆ ที่
เน้นการฝึกปฏบิตัอิยา่ง
เตม็รปูแบบ น าไปสูก่าร
จา้งงานและการสรา้งงาน

การสรา้งโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศกึษา
ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั

การพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนสูก่ารเรยีนรูฐ้าน

สมรรถนะเพื่อตอบสนองการ
เปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

การปฏริปูกลไกและระบบ
การผลติและพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาให้
มคีณุภาพมาตรฐาน

การปฏริปูบทบาทการวจิยั
และระบบธรรมาภบิาลของ
สถาบนัอุดมศกึษาเพื่อ

สนบัสนุนการพฒันาประเทศ
ไทยออกจากกบัดกัรายได้
ปานกลางอยา่งยัง่ยนื

สรา้งหลกัประกนัว่าทุกคนมกีารศกึษาทีม่คีุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทยีม และสนบัสนุนโอกาสในการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ (Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all.)

• การพฒันาระบบฐานขอ้มลูเดก็นกัเรยีน เพื่อตดิตามเดก็ที่
อยู่นอกระบบการศกึษาภาคบงัคบั 
• การน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใหบ้รกิารดา้นการศกึษาและการ
เรยีนการสอน 
• พฒันาหลกัสตูรและระบบการศกึษาโดยบรูณาการขอ้มลู
กบัภาคเอกชน 
• การพฒันาระบบฐานขอ้มลูคร/ูอาจารย ์และบุคลากร
ทางการศกึษา

• การพฒันาทุนมนุษยด์า้น ICT ของประเทศทีม่ขีอ้จ ากดั
• ความทา้ทายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคประชาชน
• การเขา้ถงึของบรกิารดจิทิลัของภาคประชาชน
• การขาดการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ
• ความทา้ทายจากแนวโน้มเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเรว็



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการศึกษา (Stakeholders) 

241

กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ

กา
รส

 าค
ญั

นักเรียน/นักศึกษา คร/ูอาจารย์ บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง สถาบนัการศึกษา

กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ

กา
รอื่

นๆ

นักวิจยั ภาคธรุกิจ
ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนั 
คอนเทนท์ และบริการ

ครอบครวั

หน่
วย

งา
นห

ลกั
หน่

วย
งา
นส

นับ
สนุ

น

กระทรวงศึกษาธิการ

บริการด้านการศึกษา
ในปัจจบุนั

ระบบ GPA
ระบบสารสนเทศ
นักเรียน/นักศึกษา ระบบ e-Office

ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารบคุลากรทางการศึกษา

ระบบการวางแผน
เพ่ือการศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา

ระบบอบรม
ครอูอนไลน์ ระบบทดลอง

การสอบออนไลน์

ศนูย ์IPST Learning Space

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจยัและนวตักรรม (อว.) และหน่วยงานสงักดักระทรวง 

เช่น 

สถาบนัคณุวฒิุ
วิชาชีพ

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

และหน่วยงานสงักดักระทรวง เช่น 

กระทรวงดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม

ส านักงานพฒันา
รฐับาลดิจิทลั

ส านักงานพฒันา
ธรุกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

กระทรวงแรงงาน

และภาคเอกชน

สภาหอการค้าไทย

สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

สวทช.

สอวช.

สกสว.

สทอภ.

สพฐ.

สกอ.

ครุสุภา

สสวท.

ระบบคลงัข้อมลูงานวิจยัไทย (TNRR)

บริการ Digital Transcript

ระบบ UniNet
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ เอสโตเนียใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอททีีม่ ีความซบัซอ้นเป็นวาระ

ระดบัชาต ิซึง่โรงเรยีนในเอสโตเนียใชส้ือ่การเรยีนดจิทิลัและระบบการจดัการโรงเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์เมื่อเกดิวกิตฤการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถ
เขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนได ้เช่น โรคระบาดโควดิ - 19 เอสโตเนียจงึสามารถเปลีย่นรปูแบบเป็นการเรยีนออนไลน์ไดอ้ย่างราบรื่น

ความส าเรจ็ และประโยชน์

• การศกึษาในเอสโตเนียเปลีย่นไปสู่ออนไลน์อย่างราบรืน่ เนื่องจากครผูู้สอนและ
ผูเ้รยีน รวมถงึรฐับาลมคีวามช านาญในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา

• ผูใ้ชง้าน eKool มากกว่า 290,000 ยสูเซอร์
• โรงเรยีนในเอสโตเนียกว่า 95% ใชก้ารศกึษาดจิทิลั (e-school solutions)

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• Ministry of education and research , Republic of Estonia
• Enterprise Estonia (EAS)
• Estonian Education and Youth Board

บริการของรฐับาลเอสโตเนีย

บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาดิจิทลั (e-school solutions) การสนับสนุนการศึกษาดิจิทลัช่วงสถานการณ์ โควิด-19

Opiq : ส่ือการเรียนรู้ดิจิทัล (https://osta.opiq.ee/)
Opiq ช่วยใหส้ามารถเขา้ถงึเนื้อหาการเรยีนรูข้องหลกัสตูร
แกนกลางทางอุปกรณ์ดิจิทลั เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
แล็ปท็อป อ านวยความสะดวกในการไม่ต้องพกหนังสือ
เรยีนทีเ่ป็นกระดาษ และเพิม่โอกาสการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

eKool และ Stuudium : ระบบการจดัการโรงเรียน 
( https://ekool.eu แ ล ะ  https://stuudium.com/)
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแพลตฟอร์ม
ส าหรบัคร ูนกัเรยีน และผูป้กครองในการแลกเปลีย่นขอ้มูล
การเรยีน เช่น ตารางเวลา คะแนน การบา้น และอื่น ๆ

Stuudium

โรงเรยีนในเอสโตเนียมบีรกิารให้นักเรียนยมืคอมพวิเตอร์และ
แท็บเล็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 
classrooms) ไดจ้ากทีบ่า้น

เอสโตเนีย มกีารจดัตัง้ทมี "นักเทคโนโลยกีารศกึษา" ซึ่งได้รบั
การฝึกอบรม ท างานร่วมกบัครูเพื่อใหแ้น่ใจว่า การใช้ทรพัยากร
ดจิทิลัหรอืการเรยีนการสอนออนไลน์เกดิประโยชน์สงูสุดโดยไม่
พบปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ

Education Nation  (https://education-nation.99math.com/)
เ อส โ ต เนี ย แบ่ ง ปัน เครื่ อ งมือ กา รศึกษ าดิจิทัลทั ้ง หมด
เพื่อสนับสนุนการเรยีนทางไกลและการท างานในภาคการศกึษา
ของประเทศอื่น ๆ ในช่วงวกิฤต COVID-19
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The Estonian Education Information System (EHIS)

ระบบ EHIS เริม่ใชง้านตัง้แต่ปี 2548 เป็นระบบฐานขอ้มูลบน web-based ทีด่ าเนินการโดยรฐั และบงัคบัใหทุ้กโรงเรยีนใชง้าน ซึง่จะบรรจุข้อมูล Real-time ของ
ระบบการศกึษาของทัง้ประเทศ ครอบคลุมทุกระดบัการศกึษา ตัง้แต่อนุบาล ประถม มธัยม อาชวีศกึษา อุดมศกึษา ไปจนถงึการศกึษาผูใ้หญ่ ซึ่ งม ีField แระเภท
ขอ้มลูกว่า 600 รายการ โดยมคีวามละเอยีดของขอ้มลูในระดบับุคคล (Individual) ตามทีน่กัเรยีน หรอืผูส้อนใหข้อ้มลูบนระบบ ซึง่เชื่อมโยงดว้ยรหสัเลข ID ของตน

โดย EHIS เชื่อมโยงอยู่บน X-Road ท าใหเ้ชื่อมโยงขอ้มลูกระทรวงต่างๆ ไดท้ัง้หมด เช่น ภาคสาธารณสชุ สวสัดกิาร และแรงงาน

การเช่ือมโยงบนระบบ X-Road Basic School Koolikaart ของ Estonia

Dashboard ใหข้อ้มูลดา้นการศกึษาของแต่ละสถานศกึษาในเอสโตเนีย เช่น เกรด
เฉลีย่ ผลการสอบวดัระดบัของรฐั ความพงึพอใจโรงเรยีน การประเมนิครู อตัราการ
เข้าเรียน อัตราการขาดเรียนจากการกลัน่แกล้ง พร้อมมีข้อมูลเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ของโรงเรยีนทัว่ประเทศ เพื่อประเมนิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอกี
ดว้ย
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

Education Resources Information Center (ERIC) เป็นเวบ็ไซต์รวบรวมขอ้มูลทางวชิาการ เป็นฐานขอ้มูลระดบันานาชาตหิรอืหอ้งสมุด
ดจิทิลัส าหรบัการวจิยัดา้นการศกึษา ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนขอ้มูลจาก Institute of Education Sciences (IES) ของกระทรวงศกึษาธกิาร
สหรฐัฯ เพื่อใหบ้รกิารขอ้มูลบรรณานุกรม (Bibliographic record) และขอ้มูลแบบเตม็รูปแบบบนอนิเทอรเ์น็ตทีค่รอบคลุม ใช้งานง่าย และ
สบืคน้ได ้ส าหรบัการวจิยัและเป็นขอ้มลูการศกึษาส าหรบันกัการศกึษา นกัวจิยั และประชาชนทัว่ไป

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• U.S. Department of Education
• Institute of Education Sciences (IES)

ความส าเรจ็ และประโยชน์

• ผูใ้ชบ้รกิารมากกว่า 500,000 คน ไดแ้ก่ นกัวจิยัดา้นการศกึษา นักเรยีน คร ู
บรรณารกัษ์ ผูบ้รหิาร ผูก้ าหนดนโยบายการศกึษา ผูป้กครอง และประชาชน
ทัว่ไป สบืคน้ขอ้มลูในเวบ็ไซต์ ERIC ในแต่ละสปัดาห์

ERIC ประกอบดว้ยขอ้มลูบรรณานุกรม (Bibliographic record): การอา้งองิ บทคดัย่อ 
และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ กว่า 1.6 ลา้นรายการ ซึง่ถูกจดัท าตัง้แต่ปี 1966 รวมถงึ :

▪ บทความวารสาร 
(journal articles)

▪ หนงัสอื
▪ (books)
▪ งานวจิยัสงัเคราะห ์

(research synthesis)
▪ เอกสารการประชุม 

(conference papers)

นอกจากนี้ ผูเ้ขยีนและผูจ้ดัพมิพ ์(authors and publishers) ไดอ้นุญาตให ้ERIC แสดงเอกสารฉบบัเตม็มากกว่า 350,000 รายการโดยไม่มคี่าใชจ้า่ย เอกสารเหล่านี้
จ านวนมากเป็น วรรณกรรมทีไ่ม่มกีารตพีมิพ ์(Grey Literature) เช่น เอกสารการประชุม และรายงาน

▪ รายงานทางเทคนิค 
(technical reports)

▪ เอกสารนโยบาย 
(policy papers)

▪ เอกสารเกีย่วกบัการศกึษาอื่น ๆ
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ Korea Education and Research Information Service (KERIS) เป็นหน่วยงานบรกิารขอ้มูลวจิยัภาคการศกึษา ภายใต้การก ากบัของ

กระทรวงศกึษาธกิารประเทศเกาหลใีต้ มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อพฒันาการศกึษาผ่านการบูรณาการไอซทีใีนการศกึษาและการ วจิยัทาง
วชิาการ และผลกัดนัการศกึษาดจิทิลัทีป่ระชาชนทุนคนสามารถเขา้ถงึได ้(Digital Education for All)

ความส าเรจ็ และประโยชน์

• KERIS เป็นหนึ่งในสองแพลตฟอรม์หลกัของประเทศเกาหลใีตใ้นการใหบ้รกิาร e-learning เพือ่รองรบัการปิดสถานศกึษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19
• จ านวนสมาชกิเวบ็ไซต์ EDUNETT T-CLEAR 3,807,153 บญัชผีูใ้ช ้และมผีูใ้ชง้านเฉลีย่ 279,835 คนต่อวนั

ตวัอย่างเครอืข่ายเวบ็ไซตบ์ริการของ KERIS

EDUNETT T-CLEAR

Research Information Sharing (RISS)

Korea Open CourseWare (KOCW)

National Education Information System (NEIS)

EduData Service System (EDSS)

Korea Kindergarten Information

แพลตฟอร์มให้บริการการเรียนการสอนแบบ 
e-learning สือ่การเรยีนการสอน รวมถงึต าราเรยีน
แบบดจิทิลัในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา

ให้บริการแบ่ง ปันข้อมูลทางวิชาการจาก
สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยัภายในและ
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนังานวจิยัระดบัชาติ

เวบ็ไซ์บรกิารสือ่การสอนและเอกสารประกอบแบบ
สาธารณะ จากมหาวทิยาลยัชัน้น าภายในประเทศ
และต่างประเทศ

เว็บไซ์ให้บริการข้อมูลทางการศึกษา เช่น ข้อมูล
สถานศกึษา ปฏทินิการศกึษา หลกัสตูร เป็นตน้

เว็บไซ์ให้บรกิารข้อมูลทางการศึกษา เช่น ข้อมูลโรงเรียน 
มห าวิท ย าลัย  ผ ล สัม ฤท ธิ ท์ า งก า ร ศึก ษ า  ส าห รับ
สาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสรมิการวจิยัและพฒันานโยบาย
ดา้นการศกึษา 

เวบ็ไซต์บรกิารขอ้มลูโรงเรยีนอนุบาลและศนูยร์บัเลี้ยงเดก็ใน
ประเทศ เปรยีบเทยีบขอ้มลู สถานทีต่ ัง้ของโรงเรยีน และ
ระยะทางจากบา้น

ภายใตก้ารก ากบัของ Korean Ministry of Educationบริการของ KERIS

▪ บรกิารสนบัสนุนการศกึษา
ระดบัประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษา

▪ บรกิารแบ่งปันขอ้มลู
การศกึษาระดบัอุดมศกึษา
และงานวจิยัทางวชิาการ

▪ การจดัหาขอ้มลูดา้น
การศกึษา

▪ สวสัดกิารการศกึษาและ
สนบัสนุนการรอ้งทุกข์

▪ สนบัสนุนการพฒันา
ศกัยภาพครู

1

2

3

4

5

นอกจากนี้ยงัมบีรกิาร EBS (Education Broadcasting System) เป็นสถานีกระจายเสยีงและเครอืขา่ยวทิยุเพือ่การศกึษาซึง่ครอบคลุมอาณาเขตของเกาหลใีต้ อกีดว้ย
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EDUNET T-CLEAR e-Haksupteo & Wedorang

ระบบแพลตฟอรม์การเรยีนออนไลน์ของประเทศเกาหล ีโดยเป็นระบบทีใ่หข้อ้มลูดา้นการศกึษา วจิยั Material ในการสอนการวจิยัต่างๆ 
กระบวนการประเมนิการเรยีนรู ้รวมถงึขอ้มูลนโยบายการศกึษา มาตรฐาน
สมรรถนะระดบัชาติ (National Competency Standard) ณ ปัจจุบนั และ
ขา่วสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาทัง้หมดใหแ้ก่ผูส้อน และผูเ้รยีน อกีทัง้
มชีุมชนส าหรบัผูส้อนในการแลกเปลีย่นความเหน็กนัอกีดว้ย

โดยเขา้ระบบผ่านการใช ้Single sign on เขา้ถงึเพยีงครัง้เดยีว โดยมีการ
ยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง Education Public Key 
Identification (EPKI) ส าหรบัผูส้อน ในขณะทีผู่เ้รยีนเขา้ถงึระบบไดผ้่าน ID 
number หรอื ยนืยนัตวัตนผ่านโทรศพัท ์ เช่นกนั

เป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัจดัหาสื่อการเรยีนรูแ้ละงานมอบหมายใหน้ักเรยีน โดยที่ครูสามารถตดิตาม
และเก็บพอร์ตโฟลิโอของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถเรียน
เน้ือหาที่เป็นหลกัสูตร (Curriculum-based Content) หรอืการเน้ือหาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-
Study Content) ผ่าน Material การเรยีนรู้ประเภทต่างๆ ตัง้แต่ PowerPoint presentation 
,Infographics, Flash card ไปจนถงึ Webtoon 

นอกจากน้ี ยงัให้บรกิารหนังสอืเรยีนดจิทิลั (Digital Textbook) ทัว่ประเทศในด้านสงัคมศึกษา 
คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร์ส าหรบันักเรยีนตัง้แต่เกรด 3-9 (ประถมศึกษา ถงึระดบัมธัยมต้น) 
โดยบรกิารต าราดจิทิลัมกีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัสตูรระดบัชาต ิ (National Curriculum)



เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการศึกษาของไทยกบัประเทศผูน้ า
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ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศไทย ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (Estonia) ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (KOR)

บริหารจดัการ
การศึกษาทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

การบรูณาการข้อมลู
ตลอดห่วงโซ่การศึกษา
กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดบับริการด้าน
การศึกษาทัง้ระบบ ผา่นการ
เช่ือมโยงข้อมูลและบริการ 

ณ จดุเดียว



ส่ิงท่ีประชาชนและหน่วยงานภาครฐัจะได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการศึกษา
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การให้บริการ
ผูเ้รียน

การให้บริการ
ผูส้อน

การพฒันา
ระบบการศึกษา

โครงสร้าง
พืน้ฐาน

▪ ระบบประเมินหน่วยงานผู้ให้บริการของกระทรวง
▪ ระบบคาดการณ์ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือ (Student Risk Prediction)
• โครงสรา้งพืน้ฐานด้านดิจิทลั – เน็ตประชารฐั / MDES / Free Wi-Fi / ศนูยด์จิทิลัชุมชน / คลาวดก์ลางภาครฐั / ศนูย ์DGTi นวตักรรมดจิทิลัทอ้งถิน่

▪ ระบบบรูณาการข้อมลูและบริการด้านการศึกษา – รวมสื่อการเรยีนการสอน หลกัสตูร และเทคนิคและแนวทางการพฒันา/ฝึกฝนไว ้ณ จดุเดยีว โดยอยู่
ภายใต ้e-Education Hub ของประเทศ และเชื่อมโยงขอ้มลูและบรกิารเขา้กบัหน่วยงานอื่นและสถาบนัการศกึษาต่างๆ

▪ ระบบ E-Workforce Ecosystem - เชื่อมโยง “ขอ้มลู” ระหวา่งหน่วยงานเพื่อพฒันาก าลงัคน ทัง้จากภาคการศกึษาและแรงงาน เพื่อวเิคราะหแ์ละจดัท านโยบาย
ดา้นก าลงัคนของประเทศเชงิรกุ

Vision 2570
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาผ่านแพลตฟอรม์ และการยกระดบัการบริการด้านการศึกษาผา่นบูรณาการข้อมลูผูเ้รียนและผูส้อน

Thailand 
Educational 

Data Platform 
(TEDP)

• E-Education Hub (รวมศนูยแ์ลกเปลีย่นความคดิเหน็
ของผูส้อนและสถานศกึษา และระบบบรูณาการขอ้มูล
และบรกิารดา้นการศกึษา)

• Digital Transcript
• ระบบ E-Workforce Ecosystem
• ระบบธนาคารหน่วยกิต
• ระบบประเมินผูใ้ห้บริการของกระทรวง

• ระบบบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษา ของหน่วยงาน
ต่างๆ ภาครฐั

• ระบบคาดการณ์ผูเ้รียนท่ีต้องการความช่วยเหลือ
• ระบบบูรณาการข้อมูลผูเ้รียนและผูส้อนรายบุคคล 

(Single View of Education) เช่น หลกัสตูร หน่วยกติ 
ผลการเรยีน ประกาศนียบตัร การฝึกอบรม เป็นตน้

ประเภทบริการ

ระดบัการจดัการศึกษา

▪ ระบบ e-Education Hub – การเชื่อมโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรู ้สื่อการเรยีนรู ้หลกัสตูรการศกึษาทุกระดบัทุกประเภทการศกึษาไวด้ว้ยกนั ณ จุดเดยีว
▪ ระบบธนาคารหน่วยกิต - มาตรฐานเทยีบโอนทีพ่รอ้มปรบัปรงุใหท้นัสมยัตลอดเวลา เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
▪ Digital Transcript

▪ ศนูยแ์ลกเปล่ียนความคิดเหน็ (Community) ผู้สอนและสถานศึกษา - ภายใต ้e-Education Hub ใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร/เทคนิคการสอน
▪ แพลตฟอรม์บริการผู้สอน – ใหข้อ้มลูดา้นการศกึษา งานวจิยั สื่อการเรยีนรู ้กระบวนการประเมนิการเรยีนรู ้ขอ้มลูนโยบายการศกึษา มาตรฐานสมรรถนะ 

ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้หลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของผูส้อนและการประเมนิผล 

ประชาชน

ก่อนอนุบาล/อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา/อดุมศึกษา การศึกษานอกระบบ

ภาครฐั
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการ E-Workforce Ecosystem Phase 2 ระบบบรูณาการขอ้มลูดา้นก าลงัคนและพฒันาสมรรถนะดว้ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพือ่เชือ่มโยง “ขอ้มลู” ระหว่างหน่วยงานเพือ่พฒันาก าลงัคน ทัง้
การเชือ่มโยงขอ้มลูจากภาคการศกึษาและแรงงาน เพือ่วเิคราะหแ์ละจดัท านโยบายดา้นก าลงัคนของประเทศเชงิรุก

1) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี
2) กระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิแรงงาน ศธ. 

และ อว. 

โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript ระบบต่อยอดการจดัท า Digital Transcript สู่การศกึษาทุกระดบั เพือ่ใชง้านกบัหน่วยงานรฐัและภาคเอกชน 1) สพร. 2) กระทรวง ศธ. 3) กระทรวง อว. 

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศ

ต่อยอดเชือ่มโยงระบบสารสนเทศดา้น Credit Bank ของแต่ละหน่วยงานกบัระบบสารสนเทศส่วนกลาง เพือ่ก าหนดมาตรฐานการเทยีบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบักรอบคุณวฒุขิองประเทศ

1) สพฐ. 2) สกอ. 3) สช. 4) ศอศ. 5) กศน. 6) 
อปท. กทม. 7) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการฐานองคค์วามรู้ ส่ือ
การเรียนรู้ และหลกัสตูรการศึกษา (e-Education Hub)

การเชือ่มโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรู้ สือ่การเรยีนรู ้และหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบัทุกประเภทการศกึษา เขา้ไวด้ว้ยกนั ณ จุดเดยีว (e-Education 
Hub) โดยรวบรวมขอ้มลูจากทัง้หน่วยงานสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

1) สป. กระทรวงศกึษาธกิาร
2) สป. กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม (อว.)

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออกกลางคนัให้ได้รบั
การศึกษาภาคบงัคบั

การพฒันาระบบตดิตามเดก็กลุม่เสีย่งทีม่โีอกาสออกกลางคนัแบบรายบุคคล โดยอาศยัการบรูณาการฐานขอ้มลูเดก็นกัเรยีนของ ศธ. เขา้กบัฐานขอ้มลู
ของ มท. และฐานขอ้มลูจากหน่วยงานอื่นๆ เพือ่ช่วยในการบรหิารจดัการเดก็ใหไ้ดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั

1) ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
2) ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพื่อการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลงัคนและ
การพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

เช่ือมโยงฐานข้อมูลกลางเข้ากบัฐานข้อมูล
กรมการปกครอง แรงงาน และการศึกษาทุกระดบั

ขยายผลการเช่ือมโยงข้อมุลกบัภาคอตุสาหกรรม และการค้า เช่น กระทรวง
อตุสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์และภาคเอกชนท่ีส าคญั

ขยายผลพฒันระบบ
วิเคราะหค์วามต้องการ
ก าลงัคนเชิงรกุ

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออก
กลางคนัให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั

เช่ือมโยงและบรูณาการข้อมูลเดก็นักเรียนใน
ระบบการศึกษากบัฐานข้อมูลมหาดไทย

จดัท าระบบติดตามและบริหารจดัการเดก็ในกลุ่ม
เส่ียงฯ ให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบัอย่างทัว่ถึง 

แบบ Paperless 

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการและฐานองคค์วามรู ้ส่ือการเรียนรู ้และหลกัสูตรการศึกษา 
(e-Education Hub)

เช่ือมโยงฐานข้อมูลองคค์วามรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ และหลกัสตูรการศึกษาทุกระดบั
ทุกประเภทการศึกษาของกระทรวงโดย
สมบรูณ์

บรูณาการข้อมูลกบัหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและจดัท าระบบ
กลางเพ่ือให้บริการแก่
ผูร้บับริการ (e-Education Hub)

เร่ิมใช้งานและพฒันา
ฐานข้อมลู 
และการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู ้(Credit 
Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศ

โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript



สขุภาพและการแพทย์
HEALTH



เป้าหมายและความท้าทายในด้านสขุภาพและการแพทยข์องไทยในปัจจบุนั และแนวโน้มส าคญั

ทีม่า: Deloitte Insights Global health care outlook 2021 และ https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/assets/pwc-new-health-economy.pdf 251

เป้าหมาย
วาระปฏิรปู
สาธารณสขุ

ไทย

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

การจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสขุ รวมถึงโรค
ระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่
เพือ่ความมัน่คงแห่งชาตดิา้นสุขภาพ

การปฏริปูระบบ
หลกัประกนัสขุภาพ
และกองทุนท่ีเกีย่วขอ้ง 
ใหม้คีวามเป็นเอกภาพ บรูณา
การ เป็นธรรม ทัว่ถงึ เพยีงพอ
และยัง่ยนื ดา้นการเงนิการคลงั

การปฏริปูเขตสขุภาพใหม้ี
ระบบบรหิารจดัการแบบบรูณา
การ คล่องตวั และการร่วม
รบัผดิชอบดา้นสุขภาพระหว่าง
หน่วยงาน และทอ้งถิน่

การสร้างเสริมสขุภาพ ความ
รอบรูด้า้นสุขภาพ การป้องกนั และ
ดแูลรกัษาโรคไมต่ดิต่อส าหรบั
ประชาชนและผูป่้วย

การปฏริปูระบบบริการ
สขุภาพผูส้งูอายดุา้น
การบรบิาล การ
รกัษาพยาบาลทีบ่า้น/ชุมชน 
และการดแูลสุขภาพตนเอง 
ในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงิ
นวตักรรม 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและผูใ้ห้บริการในด้าน
สุขภาพ
ผูป่้วย ผูใ้หบ้รกิาร และแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมใน
การเขา้ถงึขอ้มลูและการรกัษา โดยใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้

การปรบัใช้ดิจิทลั (Digital transformation)
ในการรกัษาทางการแพทย์
• การใช ้AI ในการรกัษาทางการแพทย์
• Cloud computing technology 
• VIRTUAL HEALTH

ภาวะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 
(Socioeconomic shifts)
เน้นทีน่โยบายการดแูลสุขภาพแบบองคร์วม (holistic well - being)
และ การด าเนินนโยบายหรอืโครงการทีใ่หค้วามส าคญักบัประชากรและ
แรงงานในดา้นสุขภาพจติ

สร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อปุทานด้านสขุภาพ 
(Collaborations in healthcare supply chain)
สรา้งความร่วมมอืกบัหลายภาคสว่นเพื่อการเขา้ถงึและการ
ใหบ้รกิารทางดา้นสขุภาพมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ความท้าทายในการปฏิบติังานด้านสุขภาพในอนาคต
การจดัหาบุคลากรทางการแพทย์ ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างาน
พฒันาทกัษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้

การให้บริการด้าน สุขภาพเสมือนจริง 
(Virtualizing health)

ให้ความส าคญัในการส่งเสริม
สุขภาพจิต

การวิเคราะหข์้อมูล
(Data and analytics)

ปรบัเปล่ียนรปูแบบห่วงโซ่อปุทาน 
(supply chain) 

แนวโน้ม
ส าคญั
จาก 

COVID
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ระบบใหข้อ้มลู/
คน้หาขอ้มลู

ข้อมูลเก่ียวกบั
ไข้เลือดออก

ข้อมูลการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น

Consultation e-service
ระบบใหค้ าปรกึษาออนไลน์

Health data center

ระบบบรกิารเพื่อ
บุคคลากรทางการแพทย์

▪ ระบบรบัสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น
▪ บรกิารตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมอายุ

ใบอนุญาต

▪ ระบบบรกิารฐานขอ้มลูส าหรบัเจา้หน้าทีก่รมอนามยั (One stop service Anamai)

บรกิารสบืคน้ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
อนุญาต

คน้หาขอ้มลูสทิธบิตัรยา
ระบบบรหิารการสัง่ยา

(E- ordering, E – commerce, 
Antidote)

ระบบรบัสง่ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห ์(iLab Plus)ระบบบรกิารอื่น ๆ 

ระบบบรกิารส าหรบั
ผูป้ระกอบการภาคธุรกจิ

▪ ขอรบัรองหลกัสตูรดา้นบรกิารเพื่อสขุภาพ
▪ ขออนุมตัแิผนจดัตัง้สถานพยาบาลรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื และไม่รบัค้างคนื

ระบบเกีย่วกบัโรคโควดิ 
– 19 และการรบัวคัซนี

ระบบแจง้เหตุ

ให้ข้อมูลเก่ียวกบัการใช้ยา และ การดแูลสุขภาพ

▪ ประกอบกจิการสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ
▪ ขอใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล

▪ ระบบบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยส าหรบัแพทย ์เพื่อใชใ้นการรกัษา

ระบบบรกิารยื่นค าขออนุญาตผลติภณัฑส์ขุภาพ

ระบบใหบ้รกิารสุภาพจติ
ระบบ Smile Connect: จองควิการรกัษา
ออนไลน์ (ผ่าน Line application)

ระบบคยุกนั (Khuikun): รบัฟัง/ปรกึษาสขุภาพจติ
(ผ่าน Line application)

ระบบ DMH Connect: ประเมนิสขุภาพจติ
(ผ่าน Line application)

Application ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ

Website ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ

Website ภายใต้กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา
Application สพร.

ระบบ Digital Health 
Certificate Resolver

ระบบการบริการ ณ ปัจจบุนั แสดงให้เหน็ถึงการท างานแยกส่วนในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงขาดการบรูณาการในการให้บริการด้านสุขภาพและการรกัษา
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
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นักวิจยั ผูป้ระกอบการธรุกิจด้านสขุภาพ ผู้พฒันาแอปพลิเคชนั 
คอนเทนท์ และบริการ

แพทยส์ภา

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยัและนวตักรรม 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม

สถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสขุ

สถาบนัวคัซีน
แห่งชาติ

สถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

ผูส้งูอายุ

โรงพยาบาลเอกชน

บคุลากรทางการแพทย์

ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
เชิงสขุภาพ

ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ

กรมควบคมุโรค

กรมอนามยั องคก์ารเภสชักรรม

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานสงักดักระทรวง เช่น 

กรมสขุภาพจิต

กรมการแพทย์
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รายละเอียดของแผน National Digital Health Strategy
1. เพิม่ความพรอ้มของขอ้มลูดา้นสขุภาพ
2. เสรมิสรา้งการแลกเปลีย่นขอ้มลูผูป่้วยใหม้คีวามปลอดภยัผ่าน

ระบบดจิทิลั
3. จดัเกบ็ขอ้มลูคุณภาพสงูทีม่คีวามสะดวกต่อการท างานร่วมกนั
4. ปรบัเปลีย่นระบบการจ่ายยาใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวกมากขึน้
5. พฒันาและปรบัปรุงระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพอย่างมี

ประสทิธภิาพ
6. สง่เสรมิใหผู้ท้ีท่ างานเกีย่วกบัการดแูลและรกัษาสขุภาพ

ทัง้หมดมคีวามรูแ้ละเขา้ถงึการใชร้ะบบเทคโนโลยสีขุภาพ
ดจิทิลั (digital health technologies)

7. สง่เสรมิใหอุ้ตสาหกรรม digital health ไปสูน่วตักรรมระดบั
โลก

ความส าเรจ็
ระดบัประเทศ: My health record ทีพ่ฒันาเสรจ็ในปี 2018 มผีูใ้ชง้านถงึ 20% ของ
ประชากร (ประมาณ 5 ลา้นคน) และมกีารใชง้านเพิม่อยา่งต่อเนื่อง โดยมเีป้าหมายการใช้
งานที ่98% ในอนาคต
ระดบัรฐั (state): หน่วยงานดา้นสุขภาพ (state and territory health department) เหน็การ
เปลีย่นแปลงในการลงทุนดา้น digital health ทีเ่พิม่มากขึน้
ระดบัทอ้งถิน่: ภาคเอกชนสรา้งนวตักรรมในการบนัทกึต าแหน่งทีต่ ัง้ของผู้ใหบ้รกิารดา้น
สุขภาพ เพื่อใหผู้ป่้วยเลอืกรบับรกิารเหล่านี้ใกลบ้า้น อกีทัง้มรีะบบตรวจและบนัทกึสุขภาพ
ของผูป่้วยเบาหวานผ่านโทรศพัทม์อืถอื พบว่า มผีูป่้วยเบาหวานทีใ่ชร้ะบบนี้ในการดแูล
รกัษาโรคเพิม่มากขึน้
ความเป็นผูน้ าในดา้นการแพทย ์จาก Global Health Security Index (2019) ของประเทศ
ออสเตรเลยีอยูอ่นัดบัที ่4 ของโลก จาก 195 ประเทศ

The Australian Digital Health Agency ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2016 โดยรฐับาลของประเทศออสเตรเลยี
เน่ืองจากปัญหาความซบัซอ้นของการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุ การมขีอ้จ ากดัในดา้นการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน 
ดงันัน้ Australian Digital Health Agency จงึคดิแผนการพฒันาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ภายใตแ้ผน the National Digital 
Health Strategy โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการสรา้งระบบใหข้อ้มลูสามารถเชื่อมต่อกนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูป่้วยและการท างานที่
ราบรื่นของระบบสาธารณสขุ อกีทัง้เพื่อทีจ่ะพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถทัง้นวตักรรม ความร่วมมอื และความเป็นผูน้ า ของ
ระบบการดแูลรกัษาสขุภาพแบบดจิทิลั (digital health) ซึง่เป้าหมายในการด าเนินแผนการน้ีจะเสรจ็ภายในปี 2022

หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน
• ACT government health
• The New South Wales Ministry of Health (NSW health)
• northern territory government
• Queensland government 

• Government of south Australia
• Victoria state government health and human services
• Tasmania
• government of western Australia department of health
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1. ความพรอ้มของข้อมูลด้านสุขภาพ
• ประชาชนในออสเตรเลยีมปีระวตักิารรกัษาทีถู่กจดัเกบ็ในระบบ My health record 

(ส าเรจ็ในปี 2018)
• แผนการพฒันาคอืการใหห้น่วยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการรกัษาผูป่้วย (โรงพยาบาลรฐั 

เอกชน และเภสชักร) สามารถดปูระวตัคินไขผ้่านฐานขอ้มลู my health record เพื่อลด
ความซ ้าซอ้นและความผดิพลาดในการรกัษา 

• อกีทัง้คนไขส้ามารถดรูายละเอยีดประวตักิารรกัษาในระบบนี้ผ่านแอพพลเิคชัน่ใน
โทรศพัทม์อืถอื

2. เสริมสรา้งการแลกเปล่ียนข้อมูลผูป่้วยให้มีความปลอดภยัผา่นระบบดิจิทลั
มรีะบบแลกเปลีย่นหรอืปรกึษาขอ้มลูและวธิกีารรกัษาผูป่้วยระหว่างผูเ้ชีย่วชาญกบัผูเ้ชีย่วชาญ 
และ ผูเ้ชีย่วชาญกบัผูป่้วย ทีม่คีวามปลอดภยัต่อขอ้มลูของผูป่้วย ผ่านแพลตฟอรม์ทีช่ื่อว่า
“Your health. Your say” consultation

3. จดัเกบ็ข้อมูลคณุภาพสูงท่ีมีความสะดวกต่อการท างานรว่มกนั
ขอ้มลูทางการแบบทีจ่ะใชร้่วมกนัไดน้ัน้ตอ้งใชข้อ้มลูทีม่คีุณภาพสงู กล่าวคอื ขอ้มลูของผูป่้วยที่
ถูกเกบ็อยู่ในฐานขอ้มลูตอ้งมมีาตรฐานเดยีวกนัและเป็นขอ้มลูแบบ real time เพื่อความเขา้ใจที่
ตรงกนัและการรกัษาอย่างมปีระสทิธภิาพ

4. ปรบัเปล่ียนระบบการจ่ายยาให้เข้าถึงได้สะดวกมากขึน้
• ผูป่้วยสามารถดปูระวตักิารจ่ายยาของตนผ่านระบบ My health record (ส าเรจ็ในปี 2018)
• วางแผนพฒันาพฒันายกเลกิการจ่ายยาผ่านกระดาษ เปลีย่นมาเป็นการจ่ายยาแบบ

ออนไลน์ทัง้หมด 
• ผูป่้วย ผูอ้อกใบจ่ายยา และ เภสชักร สามารถเขา้สูร่ะบบเพื่อด ูและสัง่จ่ายยาผ่านระ

ออนไลน์

5. พฒันาและปรบัปรงุระบบท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ
• เสรมิสรา้งระบบการใชเ้ทคโนโลยใีนดา้นสขุภาพร่วมกบัหลายหน่วยงาน ทัง้ผูบ้รโิภค นกัวจิยั 

หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน
ตวัอย่าง
• ทดลองระบบ Health care home และการจดัการกบัโรคเรือ้รงั 
• พฒันาระบบการบรกิารดจิทิลัส าหรบัสขุภาพเดก็
• พฒันาระบบใหข้อ้มลูในการรบัมอืกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน
• พฒันาระบบ telehealth ในพืน้ทีช่นบทและพืน้ทีห่า่งไกล

6. ส่งเสริมให้ผูท่ี้ท างานเก่ียวกบัการดแูลและรกัษาสุขภาพทัง้หมดมีความรูแ้ละเข้าถึงการใช้
ระบบเทคโนโลยีสขุภาพดิจิทลั (digital health technologies)
• ใหค้วามรูใ้นการใชเ้ครื่องมอืและระบบดแูลสขุภาพทัง้หมดทีเ่ป็นระบบดจิทิลัแก่ผูเ้ชีย่วชาญหรอื

ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการใชร้ะบบเหล่านี้ดแูลรกัษาผูป่้วย โดยร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั 
และผูท้ีม่คีวามสามารถในการใหค้วามรูเ้หลา่นี้ 

• เสรมิสรา้งใหผู้เ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดสามารถใชร้ะบบดจิทิลัดา้นสขุภาพเหล่านี้
อย่างแพร่หลาย 

7. ส่งเสริมให้อตุสาหกรรม digital health ไปสู่นวตักรรมระดบัโลก
• สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมดา้น digital health 
• เกดิการแลกเปลีย่นนวตักรรมสขุภาพ โดยความร่วมมอืระหว่างผูเ้ชีย่วชาญ นกัวจิยั และ

ผูป้ระกอบการ
• ท างานร่วมกบันกัพฒันาโปรแกรม (developer) เพื่อทีจ่ะลดอุปสรรคในการสรา้งนวตักรรม และ

การใชง้านงาน My health record และระบบดจิทิลัสขุภาพอื่น ๆ 
• รบัฟังความคดิเหน็ในการใชง้านของระบบดจิทิลั โดยไม่ทิง้ใครไวด้า้นหลงั
• น าแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Best practice) มาปรบัใชเ้พื่อก่อใหเ้กดิ การพฒันาของระบบและผูใ้ชง้าน
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ความส าเรจ็
• ระบบมกีารปรบัตวั และพฒันาแอปพลเิคชนัอย่างทนัถ่วงท ีจงึสามารถใหบ้รกิารขอ้มลู การปฏิบตัติวัของ

ผูป่้วย การรกัษา และการบรกิารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัโรคระบาดโควดิ – 19 
• เป็นแอปพลเิคชนัแรกของโลกทีส่ามารถแสดงประวตักิารเขา้รบัวคัซนีของผูใ้ชง้านทีส่ะดวกต่อการตรวจสอบ
• ผูใ้ชง้านรวมมากกว่า 6 ลา้นคน และในช่วงสถานการณ์โควดิ – 19 มผีูใ้ชง้านใหมเ่พิม่ขึน้ถงึ 2 ลา้นคน 
• ใหค้วามส าคญัต่อประวตั ิและขอ้มลูการรกัษาของผูป่้วย เป็นอยา่งมาก
• ระบบมกีารบูรณาการขอ้มลูระหว่างหน่วยงานไดด้ ีจงึท าใหจ้ านวนผูใ้ชบ้รกิารมากกว่า 5 หมืน่คนบรจิาค

อวยัวะผ่านระบบน้ี และสามารถช่วยชวีติผูป่้วยไดห้ลายชวีติ
• ความเป็นผูน้ าในดา้นการแพทย ์จาก Global Health Security Index (2019) ของสหราชอาณาจกัร อยู่

อนัดบัที ่2 ของโลก จาก 195 ประเทศ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

NHS app เป็นแอพพลเิคชัน่ทีพ่ฒันาโดย National health service ของประเทศองักฤษ และหน่วยงาน National 
health service digital แอพพลเิคชัน่น้ีเป็น digital health ทีส่รา้งขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภยั
ต่อการใชง้านของประชาชนในประเทศ ผ่านโทรศพัทม์อืถอื และ แทบ็เลต็ (Tablet) อกีทัง้ระบบน้ีครอบคลุมการ
ใชง้านทัง้ส าหรบัผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อใหเ้กดิความสะดวกสบายต่อการใหบ้รกิารและการรบั
บรกิาร

service
• NHS COVID pass และ ให้ค าแนะน า

เก่ียวกบั Covid–19 
• การสัง่จ่ายยา
• จองและยกเลิกเพื่อเข้ารบัการรกัษา

• ค้นหาค าปรกึษาด้านสุขภาพ
• การดปูระวติัการรกัษา
• ลงทะเบียนบริจาครา่งกายหรอือวยัวะ
• ตรวจสอบประวติัการใช้ข้อมูล
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NHS COVID pass 
• ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี Covid – 19 ครบจ านวนโดส สามารถแสดงขอ้มลูนี้ในการเขา้ใชบ้รกิารและเดนิทางในประเทศ อกีทัง้ยงัสามารถแสดงขอ้มลูนี้ส าหรบั

การเดนิทางไปต่างประเทศ
ให้ค าแนะน าเก่ียวกบั Covid – 19 (advice about coronavirus)
• ใหข้อ้มลูความรูด้า้นโรค Covid – 19 และวธิดี าเนินการเมื่อรูส้กึว่าไดร้บัไวรสัโควดิ – 19 

การสัง่จ่ายยา
• สามารถดขูอ้มลูและสถานการณ์สัง่จา่ยยา
• ขอรบัใบใบสัง่จ่ายยา และเลอืกสถานทีร่า้นขายยาทีจ่ะไปรบัยา

จองและยกเลิกเพื่อเข้ารบัการรกัษา
• สามารถดขูอ้มลูการจองและการยกเลกิในการเขา้รบัการรกัษา
• สามารถดปูระวตักิารรกัษาทัง้ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้และการรกัษาในอดตี

ค้นหาค าปรกึษาด้านสุขภาพ
• สามารถคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัอาการและการรกัษาทีน่่าเชือ่ถอื และผูใ้ชง้านสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาเบือ้งตน้ที่เคยไดร้บัการรกัษาใหก้บัผูอ้ื่น

การดปูระวติัการรกัษา
• ระบบทีท่ าการบนัทกึขอ้มลูการรกัษามคีวามปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 
• แพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านดขูอ้มลูการรกัษา ผูใ้ชง้านสามารถดผูลการตรวจ และรายละเอยีดอื่น ในการเขา้รกัค าปรกึษา หรอืการรกัษา

ลงทะเบียนบริจาครา่งกายหรอือวยัวะ
• สามารถเลอืกบรจิากร่างกาย หรอื อวยัวะ และสามารถตรวจสอบการบรจิาคผ่านแอพพลเิคชัน่

ผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบประวติัท่ี NHS น าข้อมูลการรกัษาของผูใ้ช้งานไปใช้ได้
• สามารถเลอืกทีจ่ะเปิดเผยหรอื ไม่ยนิยอม การใชป้ระวตักิารรกัษาเพื่อน าไปวจิยัหรอืเป็นแนวทางการรกัษา

service
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Electronic Health record 
sharing system (eHealth) 

Electronic Health record sharing system (e-Health) 
• เป็นแพลตฟอรม์ทีม่เีป้าหมายเพื่อเกบ็ขอ้มลูสุขภาพของประชาชน ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อให้

ประชาชนสามารถมขีอ้มลูการรกัษาพยาบาลตลอดชวีติ และสถานพยาบาลมขีอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ใหบ้รกิารรกัษาทีแ่มน่ย าและทนัท่วงท ีเช่น ประวตักิารแพย้า เป็นตน้ 

• สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างสถานพยาบาลของรฐัและเอกชน ซึง่การแลกเปลีย่นขอ้มลูนัน้ ตอ้งขอ
ความยนิยอมจากผูป่้วยเป็นล าดบัแรก โดยทีผู่ป่้วยสามารถก าหนดขอบเขตของการแลกเปลี่ยนขอ้มลู
ของตนเองทีถู่กเกบ็อยูใ่นระบบได ้

• อกีทัง้สถานพยาบาลสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสุขภาพของบุคคลในครอบครวั เช่น ขอ้มลูการฉีดวคัซนีของ
บุตร ขอ้มลูยาทีบ่ดิาและมารดาไดร้บัล่าสุด เป็นตน้ 

• ขอ้มลูถูกเกบ็ไวใ้นที ่ทีม่กีารเขา้รหสั (Encrypted electronic format) เพื่อความปลอดภยัของขอ้มลูผูป่้วย

การรกัษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัโรคโควิด – 19

ผูที้ล่งทะเบยีนเข้าสู่ระบบ Electronic Health record sharing system มีประมาณ 4 ล้านคน ซึง่เป็นจ านวนทีม่ากกว่าร้อยละ 50 
ของประชากรในประเทศทัง้หมด อีกทัง้ยงัมีผูใ้ช้บริการในระบบน้ีสงูถึง 1.2 ล้านคน

แพลตฟอรม์ e-health ของประเทศฮ่องกงสามารถเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัโรคโควดิ – 19 ในฐานขอ้มลูสุขภาพของ
ประชาชน ตวัอยา่งขอ้มลู เช่น การเกบ็ประวตักิารฉีดวคัซนีโรคโควดิ – 19 การเขา้รบัการรกัษาโรค การนดั
หมาย และอาการแพต่้าง ๆ ของผูป่้วย เป็นตน้ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202108/20/P2021082000529.htm https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html
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• Live healthy ใหข้อ้มลูดา้นวธิกีารดแูลสุขภาพใหแ้ขง็แรง

• Diseases บรกิารใหค้ าปรกึษา และใหข้อ้มลูการดแูลรกัษาสุขภาพของผูป่้วยเรือ้รงั เนื่องจากอาการของ
ผูป่้วยเรือ้รงัมผีลต่อการใชช้วีติประจ าวนั ดงันัน้ผูป่้วยเหล่านี้ควรไดร้บัการดแูลอย่างใกลช้ดิ

• Diagnosis & laboratory ใหค้วามรูใ้นการตรวจหาโรคจากสารคดัหลัง่ต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ในการวางแผนตรวจหาโรคและเขา้ใจแผนการตรวจรกัษาของแพทย ์อกีทัง้ใหค้วามรูใ้นการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนการเขา้รบัการตรวจหาโรค

• Health service ใหค้วามรูใ้นดา้นการเลอืกสถานพยาบาลและแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้สวสัดกิารใน
การรกัษาแก่ประชาชน

• Service การบรกิารทางดา้น อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทย์ อกีทัง้มกีารบรกิารทีป่รบัตวัตาม
สถานการณ์ เช่น การบรกิารรกัษาทีเ่กีย่วกบัโรคโควดิ – 19 เป็นตน้

ระบบ portal นี้จะแจง้ผลการตรวจโควดิ – 19 ผ่านหลากหลายช่องทางไปยงัผูท้ีเ่ขา้รบับรกิารตรวจหาโรคโค
วดิ – 19 ดว้ยวธิ ีPCR เช่น การส่งขอ้ความ หรอื การแจง้เตอืนทางอเีมลเป็นตน้ นอกจากนี้เมือ่ทราบผลการ
ตรวจโรคแลว้ระบบน้ีจะสามารถออก Green Pass ใหก้บัประชาชน ซึง่ green pass น้ีเป็นใบรบัรองทีแ่สดงผล
ตรวจและผลการรกัษาโรคโควดิ – 19 ของประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศในสหภาพยโุรป

เป็น website บรกิารดา้นสาธารณสุข ทีใ่หข้อ้มลูและค าปรกึษาดา้นสุขภาพและอาการเจบ็ป่วย รวมทัง้ให้
ค าแนะน าในการใชป้ระกนัสุขภาพของประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศออสเตรยี 

ระบบท่ีให้บริการใน GESUNDheit.gv.at portal

การรกัษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัโรคโควิด – 19
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Corti เป็นระบบการใหบ้รกิารดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน โดยใช ้Artificial Intelligence (AI) และ Machine 
Learning (ML) ซึง่เป็นการพฒันาโดยบรษิทัเอกชน และไดร้บัเงนิอุดหนุนจาก European Union’s Horizontal 
2020 research and innovation program โดยระบบมกีารบรกิารดงันี้

• ใหก้ารช่วยเหลอืบุคลากรทางการแพทยใ์นการรบัโทรศพัท ์(Call center) เพื่อการคดักรองผูป่้วยที่
ตอ้งการรกัษาตวัเรง่ด่วน และใหค้ าแนะน าดา้นการแพทยท์ีด่ทีีสุ่ด โดย AI จะไดย้นิการสนทนาและ
ใหค้ าแนะน าแก่บุคลากรทางการแพทยใ์นการวนิิจฉัยโรค 

• วเิคราะหผ์ลการท างานในการรบัโทรศพัทด์า้นการแพทย ์(Medical call center) เพื่อน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรงุบรกิาร เช่น ให ้Feedback แก่บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่น Call center เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิการ
ผดิพลาดทีจ่ดุเดมิ เป็นตน้

ความส าเรจ็ของการใช ้Machine learning ในการใหบ้รกิารดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน ท าใหไ้มม่ผีูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจ
หยดุเตน้เฉียบพลนันอกโรงพยาบาลขณะรอการรบับรกิารสายด่วนเหตุฉุกเฉิน อกีทัง้สามารถลดการวนิิจฉยั
ผดิพลาด ท าใหผู้ป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนันอกโรงพยาบาลลดลงไดถ้ึงรอ้ยละ 43 และท าใหผู้ป่้วย
หลายรายรอดชวีติเพิม่มากยิง่ขึน้ 

หาความเสีย่งในการเกดิโรคโควดิ – 19 โดย AI จะวเิคราะหข์อ้มลูของคนไขท้ีม่าปรกึษาทัง้จากขอ้ความ วดิโีอ 
เสยีง เพื่อตรวจจบัว่ามคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโควดิ – 19 หรอืไม ่ซึง่วธิน้ีีช่วยใหก้ารคดักรองเบือ้งตน้ของโรคโควดิ 
– 19 มคีวามแมน่ย ามากขึน้ และช่วยลดภาระและความเสีย่งในการตดิเชือ้ของบุคลากรทางการแพทย ์

Automation of 
emergency services

ความส าเรจ็

การรกัษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัโรคโควิด – 19
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โครงสร้าง
พืน้ฐาน

การให้บริการ

มาตรฐานระบบ
สาธารณสขุ

การบริหาร
จดัการภายใน

• ระบบวิเคราะหท์รพัยากรสาธารณสุข  - เช่น การคาดการณ์พืน้ทีท่ีม่บีุคลากรสาธารณสุขไม่เพยีงพอ ท าใหร้ะบุมาตรการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาดา้นทรพัยากรสาธารณสุข
• ระบบพฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุข - ใหข้อ้มลูดา้นการศกึษาวจิยัดา้นสาธารณสุข สือ่การเรยีนรู ้กระบวนการประเมนิการเรยีนรู ้ขอ้มลูนโยบายการสาธารณสุข 

มาตรฐานสมรรถนะ ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้หลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและการประเมนิผล 

• ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุข – ขอ้มลูของผูป่้วยทีถู่กเกบ็อยู่ในฐานขอ้มลูทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั เป็นขอ้มลูแบบ real time และหน่วยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการรกัษาผูป่้วยสามารถ
ดปูระวตัคินไขผ้่านฐานขอ้มลู โดยประชาชนสามารถมขีอ้มลูการรกัษาตลอดชวีติ และสถานพยาบาลมขีอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการใหบ้รกิารรกัษาที่แมน่ย าและทนัท่วงท ี

• ระบบข้อมลูข่าวสารสุขภาพ – เชือ่มโยงขอ้มลูขา่วสารระหว่างสถานบรกิารกบัหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขอ้มลูคมนาคมเพือ่พฒันาการเคลือ่นยา้ยผู้ป่วยทีร่วดเรว็

Vision 2570
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้ให้บริการด้านสาธารณสขุผ่านการเช่ือมโยงข้อมลูท่ีมีมาตรฐานท่ีแลกเปล่ียนกนัได้

Thailand 
Health Data 

Platform 
(THDP)

• ระบบลงทะเบียนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ
• ระบบส่งเสริมสขุภาพ
• ระบบแลกเปล่ียนการรกัษาพยาบาล
• ระบบข้อมูลสาธารณสุขฉุกเฉิน
• ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
• ระบบ Telehealth

• ระบบบูรณาการข้อมูลสาธารณสุขของหน่วยงาน
ต่างๆ ภาครฐั

• ระบบวิเคราะหท์รพัยากรสาธารณสุข
• ระบบบูรณาการข้อมูลคนไข้รายบุคคล (Single 

View of Patient) เช่น ประวตักิารรกัษา โรค
ประจ าตวั ประวตัแิพย้า ประวตักิารฉีดวคัซนี เป็นตน้  

ประเภทบริการ

กิจกรรมการสาธารณสขุ
ข้อมูลสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การรกัษาพยาบาล ภาวะฉุกเฉิน/โรคระบาด

สวสัดิการ/
ประกนัสขุภาพ

• หน่วยงานหรือองคท่ี์รบัผิดชอบด้าน digital health - วางขัน้ตอนสู่แนวปฏบิตักิบักระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง และพฒันาขดีความสามารถความเป็นผูน้ าดา้น digital health
• โครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลั – เน็ตประชารฐั / MDES / Free Wi-Fi / ศนูยด์จิทิลัชุมชน / คลาวดก์ลางภาครฐั / ศนูย ์DGTi นวตักรรมดจิทิลัทอ้งถิน่

ประชาชน

ระบบแลกเปล่ียนการรกัษาพยาบาล
– แลกเปลีย่น ปรกึษาขอ้มลูและวธิกีาร
รกัษาระหว่างผูเ้ชีย่วชาญกบั
ผูเ้ชีย่วชาญ และผูเ้ชีย่วชาญกบัผูป่้วย 

ระบบลงทะเบียนยืนยนัตวัตน
ของระบบสุขภาพ - ระบุตวัตนของ
ผูใ้ชบ้รกิาร digital health และระบุ
ต าแหน่งของผูใ้หบ้รกิาร 

ระบบส่งเสริมสขุภาพ –
ขอ้มลูการดแูลรกัษาสุขภาพ 
และป้องกนัโรค และค าแนะน า
โดยผูเ้ชีย่วชาญ

ระบบข้อมลูสาธารณสขุ
ฉุกเฉิน –ขอู้ลในการ
รบัมอืกบัสถานกาณ์
ฉุกเฉนิหรอืโรคระบาด

ระบบข้อมูลสวสัดิการสาธารณสขุ–
ขอ้มลูสทิธ ิตรวจสทิธ ิและการรบัสทิธิ
สวสัดกิาร รวมถงึประกนัสขุภาพและ
กองทนุ รายบุคคล

ภาครฐั
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

ระบบต่อยอด Hospital 
Information Exchange 
System (Health Link)

ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูสุขภาพในระดบัประเทศ ซึง่มกีารก าหนดมาตรฐานกลางรว่มกบัโรงพยาบาลใน
ภาค ีและมกีารสนบัสนุนโรงพยาบาลในดา้นเครือ่งมอืและกระบวนการทีจ่ะท าใหก้ารแลกเปลี่ยนขอ้มลู
เกดิขึน้ไดต้ามมาตรฐาน พร้อมทัง้พฒันามาตรฐานความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของ
ข้อมลูในระบบ

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
• ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข
• หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสุขในสงักดั

กระทรวงศกึษาธกิาร เช่น มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลในสงักดั

ระบบแพลตฟอรม์ข้อมลูด้าน
สขุภาพของประเทศ
(National Digital Health 
Platform)

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยบรหิารงานบรกิารสาธารณะดา้นสุขภาพและสาธารณสุขของ
ภาครฐัเพื่อพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงขอ้มลูเพื่อพฒันาระบบงาน
สุขภาพและบรกิารทางการแพทยเ์ขา้ดว้ยกนั อาท ิระบบงาน Telehealth ระบบงาน Telemed โดย
จะตอ้งมหีน่วยยอ่ยทีส่ าคญัภายใต ้คอื Digital Health Standards Institute (DHSI)  เพื่อวางมาตรฐาน
ขอ้มลูดา้นสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ

• ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เขตสุขภาพ และกรมฯ
ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน
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ระบบต่อยอด Hospital Information System (Health Link)

National Digital Health Platform

ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนประชาชนเข้าใช้งาน และเผยแพร่ข้อมลู
สขุภาพส าหรบัให้ประชาชนทัว่ไปเข้าถึงได้

น าเข้าโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทัว่ประเทศเข้าสู่
ระบบ น า AI มาใช้เพื่อคดัเลือกข้อมูล

พฒันากลุ่มระบบงานด้านการจดัการข้อมูลฉุกเฉิน ระบบสขุภาพชมุชน ระบบ
รายงานยา ระบบวินิจฉัยภาพ และระบบสขุภาพจิตและการจดัการโรคเรือ้รงั

ส ารวจความ
ต้องการและ
ออกแบบระบบ

เตรียมความพร้อมองคก์ร/ประชาชน

ประชาสมัพนัธ์ระบบ

ประเมินผล และ
พฒันาต่อเน่ือง

ประเมินผล และพฒันา
ต่อเน่ือง

จดัตัง้หน่วยงาน National Digital Health Agency (NDHA)

ก ากบัดแูลมาตรฐานสุขภาพดิจิทลัผ่านการ
ตัง้หน่วย Digital Health Standards Institute 

ทบทวนกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ re-
process การท างานของระบบสาธารณสุข



ปัจจยัความส าเรจ็ของบริการดิจิทลัสาธารณสขุไทย
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การรวมศูนยข์อ้มลูทีม่ ีเพือ่ใหเ้กดิการบูรณาการ และ
สามารถน าขอ้มลูไปสงัเคราะหจ์นเกดิ insights ได้

การรวมศูนยบ์รกิารส าหรบั Users ใหเ้ป็นจุดรวม
บรกิารในแอปพลเิคชนัเดยีว งา่ยต่อการโปรโมท งา่ย

ต่อผูใ้ช้

การผลกัดนัใหอุ้ปกรณ์ IOT เพือ่สุขภาพเขา้ถงึไดง้า่ย
ขึน้ และการสง่เสรมิใหป้ระชาชนในพืน้ทีห่่างไกล

เขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตได้

การรกัษาความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัของ
ขอ้มลูของผูใ้ช ้เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้รบับรกิาร

ผา่นแอปพลเิคชนัมากขึน้

การเพิม่การอบรมใหบุ้คลากรดา้นสาธารณสขุ
สามารถใหบ้รกิารผา่นอนิเตอรเ์น็ตได้

การออกแบบแอปพลเิคชนัและเวบ็ไซตส์ าหรบั
ใหบ้รกิารประชาชนทีม่แีนวคดิ Universal Design
และ User Oriented มากทีสุ่ด เพือ่ใหบ้รกิาร
ประชาชนจ านวนมากทีม่คีวามหลากหลายได้

โครงสร้าง ระบบ

ผู้ใช้

ผู้ให้บริการ

การเพิม่หลกัสตูรใหน้กัศกึษาแพทย ์พยาบาล 
สามารถปฎบิตังิานผา่นอนิเตอรเ์น็ตได้

การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ีAI และ Big Data 

การใชป้ระโยชน์จากระบบเพือ่การจดัสรรทรพัยากร
และแบง่เขตพืน้ทีต่ามความสามารถในการรองรบั

ผูป่้วย



ความเหล่ือมล า้ทางสิทธิ
สวสัดิการประชาชน 



เป้าหมายและความท้าทายด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชนในปัจจบุนั และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

ด้านสงัคม
1.  การมรีะบบการออมเพื่อสรา้งหลกัประกนัรายไดห้ลงัวยัเกษยีณทีเ่พยีงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบ
2.  ผลกัดนัใหม้ฐีานขอ้มลูทางสงัคมและคลงัความรูใ้นระดบัพืน้ที ่เพื่อใหส้ามารถจดัสวสัดกิารและสรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีทีต่รงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
3.  การปฏริปูการขึน้ทะเบยีนคนพกิาร เพื่อใหค้นพกิารไดร้บัสทิธสิวสัดกิารและความชว่ยเหลอืไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถงึ
4. การสรา้งกลไกทีเ่อือ้ใหเ้กดิชมุชนเมอืงจดัการตนเอง
5. การสรา้งมลูค่าใหก้บัทีด่นิทีร่ฐัจดัใหก้บัประชาชน

ด้านปรบัเปล่ียนรปูแบบการบริหารงานและการบริการภาครฐัไปสู่ระบบดิจิทลั

ความเหล่ือมล า้ทางรายได้ ความเหล่ือมล า้ทางเพศ

ความเหล่ือมล า้ในระดบัโลกความเหล่ือมล า้ทางชาติพนัธุ์

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

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

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

•การบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัใน
ทุกภาคส่วนของประชาชน

▪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

▪ ตอ้งเดนิทางไปหน่วยงานดว้ยตนเอง
▪ การกรอกขอ้มลูซ า้ทีร่ฐัมอียู่แลว้
▪ ใชส้ าเนาเอกสารทีร่ฐัเคยไดร้บัแลว้
▪ ไม่สามารถตดิตามสถานะการ

ลงทะเบยีน
▪ บางหน่วยงานยงัไมร่บับตัรประจ าตวั

อเิลก็ทรอนิกส์
▪ ไม่ทราบว่าตอ้งตดิต่อรฐัในเรื่องใดบา้ง

▪ กรอกฟอรม์มาก
▪ ขอ้มลูการรบับรกิารบนเวบ็ไซตไ์ม่เป็นปัจจุบนั
▪ ไม่ทราบระยะเวลาและหลกัการในการพจิารณา

และอนุมตัิ
▪ ไม่ทราบว่าวธิกีารทีถู่กตอ้ง และตอ้งมเีอกสาร

ใดบา้งในการเขา้รบับรกิาร
▪ ไม่มกีารแจง้เตอืนระยะเวลา และเตอืนใหร้บั

สทิธิ ์

▪ ไมท่ราบช่องทางรอ้งเรยีน
▪ ไมม่ัน่ใจว่าเรือ่งรอ้งเรยีนจะไปถงึผูม้อี านาจตดัสนิใจ 
▪ ไมท่ราบวธิกีารด าเนินการภายหลงัรอ้งเรยีนแลว้
▪ ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารไดย้าก เนื่องจากช่องทางการสื่อสารไม่เพยีงพอ

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

หรอืสทิธขิองแต่ละบุคคล

ลงทะเบียน การจดัการเอกสาร การให้บริการ

▪ ไม่ทราบสทิธแิละสวสัดกิารทีพ่งึได้
▪ ไม่ทราบว่ามบีรกิารใดทีด่ าเนินงานทางออนไลน์ได้
▪ ไม่ไดร้บัการสือ่สารจากหน่วยงานภาครฐัโดยตรง 

แต่ไดร้บัรูเ้รื่องสทิธจิากแหล่งอื่น เช่น ชุมชน การ
บอกต่อ

▪ หาขอ้มลูดา้นสทิธสิวสัดกิารบนเวบ็ไซตไ์ม่พบ
▪ รบัขอ้มลูบางประการไม่ได ้เน่ืองจากความบกพร่อง

ในการสือ่สาร
▪ ระบบใหบ้รกิารออนไลน์ไม่เสถยีร
▪ ตอ้งสรา้งบญัชหีลายอนัเพือ่เขา้ถงึบรกิารหลาย

ประเภท
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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
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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)

ทีม่า: MyGov ID (https://www.mygovid.ie) 270

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรบั
เข้าถึงสวัสดิการและบริการ
ต่างๆ ของภาครฐั

ระบบบรกิารออนไลน์ของ
ภาครัฐทางด้านการงิน
และภาษี

ระบบให้บริการออกหรือ
ต่ออายุ ใบอนุญาตขับขี่
ออนไลน์

ระบบจองและวางแผนสอบ
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:

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
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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

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



Best Practice 3: Digital Government Services (SOUTH KOREA)

ทีม่า: Digital Government (https://www.dgovkorea.go.kr/) 272

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:

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:

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
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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)



ส่ิงท่ีประชาชนและหน่วยงานภาครฐัจะได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชน
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การก าหนด
สิทธ์ิ

การตรวจสอบ
สิทธ์ิ

การลงทะเบยีน
รบัสิทธ์ิ

การรบัและใช้
สิทธ์ิ

• ระบบรบัและใช้สิทธ์ิ - ระบุสทิธิต่์างๆ ที่มบีนระบบออนไลน์ หรอืบตัรสวสัดกิาร มกีารเกบ็ขอ้มูลการให้สวสัดกิารช่วยเหลอื ทีส่ามารถตดิตาม
ประวตักิารใชง้านรายบุคคลย้อนหลงั รวมทัง้วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชส้ทิธิส์วสัดกิาร เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ดว้ย AI ต่อไปส าหรบัการวาง
นโยบายการก าหนดและใหส้ทิธิส์วสัดกิารอย่างแม่นย า (Prescriptive Analytics)

• ระบบลงทะเบียนรบัสิทธ์ิ  - ระบบลงทะเบยีนกลางเพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบและรบัสทิธทิุกประเภทจากทุกหน่วยงานภาครฐั โดยใช้
เทคโนโลยขี ัน้สงูในการวเิคราะห์คุณสมบตัิผูร้บัสทิธิแ์ละลงทะเบยีนโดยอตัโนมตั ิประชาชนเพยีงเลอืกยนิยอมหรอืไม่ยนิยอมในการรบัสทิธิโ์ดย
ระบบลงทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์และยนืยนัตวัตนดว้ยระบบ Digital-ID 

Vision 2570 
“มีระบบการให้บริการด้านสิทธิสวสัดิการประชาชนอย่างบรูณาการบนแพลตฟอรม์เดียว และเฉพาะเจาะจงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผล”

Thailand 
Welfare Data 

Platform 
(TWDP)

• ระบบวิเคราะหสิ์ทธ์ิเชิงรกุ
• ระบบตรวจสอบสิทธ์ิ
• ระบบลงทะเบียนสิทธ์ิ
• ระบบรบัและใช้สิทธ์ิ ภาครฐั

• ระบบ Portal บูรณาการข้อมูลสวสัดิการ
รายบุคคล (Single View of Welfare) 
เผยแพร่ขอ้มลูดา้นสวสัดกิารประชาชนที่
ครบถว้น รวมถงึระบบคน้หา ลงทะเบยีน 
และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบั
สวสัดกิาร รายบุคคล

ประเภทบริการ

กลุ่มเป้าหมายด้านสิทธิ สวสัดิการประชาชน
เดก็/สตรี ผูด้้อยโอกาส คนพิการ ผูส้งูอายุ ประชาชนทัว่ไป

• ระบบวิเคราะห์สิทธ์ิเชิงรุก – บูรณาการขอ้มูลประชาชนทีใ่ช้ในการก าหนดสทิธจากทุกหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของประชาชนและแนวโน้มของการใชส้ทิธิใ์นเชงิรุก เพื่อก าหนดสทิธิใ์หก้ลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นย า และเฉพาะเจาะจง (Personalized)

• ระบบตรวจสอบสิทธ์ิ - ระบบแสดงขอ้มลูสทิธิต่์างๆ ทีป่ระชาชนพงึจะไดร้บั เป็นรายบุคคล  และมกีารแจง้เตอืนประชาชนเป็นรายบุคคลถงึสทิธิท์ี่
พึงจะได้รบั เช่น SMS โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสทิธิท์ี่ตนเองพึงจะได้รบัผ่านช่องทางออนไลน์ ที่รองรับ Input ด้วยเสียง (Voice 
Recognition) หรอืม ีChatbot ใหบ้รกิารตรวจสอบสทิธิแ์ละการรอ้งเรยีนอตัโนมตัิ และรบัเรื่องรอ้งเรยีนออนไลน์ 

ประชาชน

ระบบ Portal บรูณาการข้อมลูสวสัดิการรายบคุคล



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสิทธิสวสัดิการระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว

276

โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการระบบการแจ้งเตือนสิทธิและ
ช่วยเหลือในการรบัสวสัดิการของ
ประชาชนตลอดช่วงชีวิต

ระบบการแจง้เตอืนสทิธแิละช่วยเหลอืในการรบัสวสัดกิารของประชาชนตลอดช่วงชวีติ - บูรณาการฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลอื
ภาครฐัจากหน่วยงานต่างๆ ใหม้ขีอ้มลูครบถว้นเพยีงพอส าหรบัน ามาก าหนดนโยบายการช่วยเหลอืใหต้รงกลุ่มเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ไมซ่ ้าซอ้น รวมถงึช่วยใหป้ระชาชนตระหนักถงึสทิธิต์่างๆ ทีพ่งึจะไดร้บั และท าใหห้น่วยงานภาครฐัทราบถงึประสทิธภิาพของนโยบายการให้
ความช่วยเหลอืสามารถตดิตามไดว้า่ประชาชนน าเงนิช่วยเหลอืไปใชต้รงตามวตัถุประสงคห์รอืไม่

1) กระทรวง พม.

2) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3) สพร. และ  4) กพร. 

โครงการระบบต่อยอดข้อมลูกลาง
ด้านสวสัดิการ เพ่ือให้บริการผ่าน 
Citizen Portal

ระบบคน้หา ลงทะเบยีน และตรวจสอบสทิธแิละสถานะการรบัสวสัดกิาร ณ จดุเดยีว ซึง่รวมถงึการแจง้เตอืนขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัสวสัดกิารทุก
ประเภทผา่นช่องทางดจิทิลั โดยใหข้อ้มลูครัง้เดยีว โดยระบบอาจพจิารณาควบรวมหรอืเชื่อมโยงกบั แพลตฟอรม์ทางรฐัทีม่ ีการด าเนินการใน
การเขา้ถงึขอ้มลูสทิธติ่างๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยงัระบบสทิธสิวสัดกิารนัน้ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

1) สพร. และ 

2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารดา้นต่างๆ 

โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพ่ือ
ชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)

ระบบพอรท์ลักลางเพื่อชาวต่างชาต ิ(Foreigner Portal) ไทย ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาตใินการเขา้ถงึและรบับรกิารจากหน่วยงาน
ภาครฐัอยา่งสะดวก ครบถว้น และสอดคลอ้งกบับรบิท ความตอ้งการของชาวต่างชาตแิต่ละกลุ่ม

1) สพร. และ 

2) หน่วยงานดา้นการท่องเทีย่ว แรงงาน ควบคุมโรค และ ตม.

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรบัสวสัดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

โครงการระบบต่อยอดข้อมูลกลางด้านสวสัดิการ  เพื่อให้บริการผา่น Citizen Portal

ประสานระหว่างหน่วยงาน ท า Data Governance และจดัข้อมลูให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกนั

ขยายผลการใช้งานไปสู่
ระบบวิเคราะหแ์ละ
ประเมินผลแบบ
เฉพาะเจาะจง

พฒันาแพลตฟอรม์น าร่องในการค้นหา ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ
และสถานะการรบัสวสัดิการ ณ จดุเดียว  กบัหน่วยงานด้านสวสัดิการ
น าร่อง อาทิ โครงการระบบแจ้งเตือนสิทธิสวสัดิการ ของกระทรวงพม.  

เช่ือมโยงฐานข้อมลูระหว่างกระทรวงโดยสมบรูณ์ 

• เชื่อมขอ้มลูสทิธิด์า้นเดก็ เยาวชน และครอบครวั
• เชื่อมโยงขอ้มลูระหว่าง e-social welfare ดา้น

ผูสู้งอายุ เชน่ เบีย้ยงัชพี และเงนิบ านาญ
• เชื่อมโยงฐานขอ้มลูสวสัดกิารผูม้รีายไดน้้อย 

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

ขยายผลเช่ือมระบบการให้บริการกบัหน่วยงานด้านสวสัดิการประชาชนท่ีมี
ผู้รบัสิทธ์ิจ านวนมาก เช่น ส านักงานประกนัสงัคม หน่วยงานด้านแรงงาน 

สิทธิสาธารณูปโภค การศึกษา
พฒันาแพลตฟอรม์ท่ีเหมาะสมกบัทัง้การให้บริการแบบ online self 

service และ on-site service เพ่ือความทัว่ถึงในการให้บริการ

โครงการพฒันาพอรท์ลักลางเพื่อชาวต่างชาติ (Foreigner Portal)
พฒันาบริการส าหรบักลุ่ม

นักท่องเท่ียว
พฒันาดิจิทลัแพลตฟอรม์เพ่ือรวมศนูย์

บริการภาครฐัในกลุ่มเป้าหมาย เช่น แรงงาน และนักลงทุน
พฒันาดิจิทลัแพลตฟอรม์ให้มีการบริการเป็นแบบ One stop 

service และ พฒันา Digital ID ส าหรบัชาวต่างชาติ



ส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภยัพิบติัและการเตือนภยั

บทบาทของภาครฐั
การปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลง

ด้านส่ิงแวดล้อม

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

13.1 เสรมิภูมติา้นทานและขดีความสามารถในการ
ปรบัตวัต่ออนัตรายและภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิี่
เกีย่วขอ้งกบัภูมอิากาศในทุกประเทศ
13.3 พฒันาการศกึษา การสรา้งความตระหนกัรู ้และ
ขดีความสามารถของมนุษยแ์ละของสถาบนัในเรื่อง
การลดปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ ภูมอิากาศ การ
ปรบัตวั การลดผลกระทบ และการเตอืนภยัล่วงหน้า

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลู
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และระบบแจง้เตอืน
ภยั แนะน าแนวทางปฏบิตั ิรวมถงึการ
ลงทะเบยีนผูป้ระสบภยัเพื่อขอรบั
ความช่วยเหลอืทางออนไลน์ 

▪การเชื่อมโยงขอ้มลู
▪ประชาชนไมท่ราบว่ารฐัมบีรกิารดา้นสิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง 
และไม่ทราบช่องทางเขา้ถงึขอ้มลู
▪ระบบคาดการณ์ภยัพบิตัแิละผลกระทบ
▪ประชาชนขาดความรูใ้นการปฏบิตัตินเมื่อเกดิเหตุไม่คาดคดิ
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน

SDGs’ Goal 13

Climate Change

เพิม่และพฒันาพืน้ทีป่่าไม้
ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย

การบรหิารจดัการเขตทาง
ทะเลและชายฝัง่รายจงัหวดั

การบรหิารจดัการน ้าเพื่อสรา้ง
เศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีน่อก

เขตชลประทาน

ปฏริปูระบบการบรหิารจดัการ
เขตควบคุมมลพษิกรณีเขต
ควบคุมมลพษิมาบตาพุด
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.)

Nature4Thai
รายงานขอ้มูลสถานการณ์ประจ าวนัด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
โดยสามารถตดิตามตรวจสอบจุดเกดิภยัพบิตั ิ และแนวโน้มการเกดิภยัพิบตัใิน
อนาคตได้

e-Petition
ใชใ้นการแจง้เรือ่ง ตดิตามสถานะ รบั-ส่งเรือ่งรอ้งเรยีน และเร่งรดัการด าเนินการ
เรือ่งรอ้งเรยีนต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดอ้ย่าง
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

ระบบสารสนเทศการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย 
(Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS)

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)

Clean City
น าเสนอขอ้มลูโครงการจดัการขยะและการจดัการน ้าเสยี ภายใตแ้ผนปฏบิตักิาร
เพื่อการจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดบัจงัหวดั โดยแสดงขอ้มูลพื้นฐาน
เกีย่วกบัระบบจดัการขยะ และระบบบ าบดัน ้าเสยี เช่น สถานทีต่ ัง้ เป็นตน้

SMART EIA
ฐานขอ้มลูโครงการทีต่อ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอื 
EIA ทีผ่่านความเหน็ชอบจาก สผ. โดยสามารถคน้หาไดจ้ากชือ่โครงการหรอืชือ่
เจา้ของโครงการ จงัหวดัทีต่ ัง้หรอืคน้หาจากประเภทโครงการ เช่น อุตสาหกรรม 
เหมอืงแร่ บรกิารชุมชนและทีพ่กัอาศยั เป็นตน้ 

Smart E-Fund
ระบบฐานขอ้มลูของกองทุนสิง่แวดลอ้ม โดยเชื่อมโยงขอ้มูลจาก 3 ระบบเขา้
ดว้ยกนัดงันี้ 1.ระบบการยืน่ขอ้เสนอโครงการ-ใชย้ืน่ขอ้เสนอโครงการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอรบัเงนิสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2.ระบบการ
ตรวจสอบสถานะโครงการ และ3.ระบบรายงานตดิตามโครงการ นอกจากนี้ยงั
สามารถสืบค้นขอ้มูลโครงการที่ด้รบัการสนับสนุนนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2535 จนถงึปัจจุบนั อกีดว้ย

ระบบคลงัข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
(Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF)

ระบบเครือข่ายหรือศูนย์กลางข้อมูลที่รวบรวมสิ่งมชีวี ิต /ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งเพื่อประโยชน์ในการ
ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ ป้องกนัการสญูเสยี และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื

https://thbif.onep.go.th/

ระบบจดัท าบญัชกี๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย สามารถค านวณ ประเมนิ จดัเก็บ และ
แสดงผลบญัชกี๊าซเรอืนกระจกไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเรว็

http://tgeis.onep.go.th/

ทีม่า: กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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กรมควบคมุมลพิษ (คพ.)

Air4ASEAN แสดงมลพิษทางอากาศล่าสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน จากการตรวจสอบ
เครือข่ายคุณภาพอากาศมากกว่า 150 รายการ ซึ่งปัจจุบันมาจากบรูไน
มาเลเซยี ไทย และสงิคโปร์ โดยขอ้มลูที่รวบรวม อาท ิASMC’s haze map 
ดชันีมลพิษ ความเข้มข้น PM10 และ PM2.5 ผู้ใช้สามารถดูแผนที่ ค้นหา 
จดัเรยีง และเพิม่ไซต์การตรวจสอบเป็นรายการโปรดได้

Air4Thai รายงานดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานขอ้มูลรายชัว่โมง
(ส าหรบับางสถานี) และขอ้มูลรายวนั กราฟคุณภาพอากาศย้อนหลงั 7 วนั 
พร้อมแผนที่แสดงโดยเป็นข้อมูลจากสถานีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ
ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ เพือ่เป็นขอ้มลูเผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไป

Water Quality 4Thai
รายงานขอ้มลูคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าของประเทศไทย ไดแ้ก่ คุณภาพน ้าผวิดนิ
จากสถานีอตัโนมตัิ คุณภาพน ้าผวิดนิจากการเก็บตวัอย่าง คุณภาพน ้าทะเล
จากการเก็บตวัอย่าง รวมถึงสามารถค้นหาสถานีตรวจวดัคุณภาพน ้า ข้อมูล
คุณภาพน ้า และตดิตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์คุณภาพน ้าได้

กรมป่าไม้ (ปม.)

RFD Web Portal
RFD Web Portal เป็นแอปทีร่วบรวมสารสนเทศและระบบงานทีส่ าคญัของกรม
ป่าไม ้เช่น สถิติป่าไม ้แผนที่ป่าไม ้ป่าเอกชน ป่าชุมชน เพาะช า และ ระบบ 
GIS

ต้นไม้ของชาวไทย
ช่องทางในการติดตามข่าวสารการปลูกป่าจากกรมป่าไม ้เก็บสะสมภาพความ
ประทบัใจ และสถิตกิารร่วมกจิกรรมและจ านวนต้นไมท้ี่ปลูกในแต่ละกิจกรรม 
เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นความภาคภมูใิจ และตดิตามความเจรญิเตบิโตของต้นไมไ้ดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง

พิทกัษ์ไพรระบบสนับสนุนการบรหิารจดัการพื้นที่บุกรุกป่าไม ้โดยใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
บริหารจัดการวางแผนและตัดสินใจ พื้นที่บุกรุกป่าของประเทศ เป็นข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทยีม ภาพถ่ายทางอากาศ ขอ้มลูภมูสิารสนเทศทางดา้นป่าไม้ และ
ภาพรวมของสถานการณ์พืน้ทีบุ่กรุกป่ารายจงัหวดั ตลอดจนเป็นระบบแจง้เตอืน
ต าแหน่งทีม่กีารบุกรุกไปยงัหน่วยงานในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ

Forest4Thai
ใชต้รวจสอบแนวเขตพืน้ทีแ่ละขอ้มลูป่าสงวนแห่งชาต ิแจง้เบาะแส/เรือ่งรอ้งเรยีน 
คน้หาที่ตัง้ของหน่วยงานกรมป่าไมพ้รอ้มเบอร์โทรทีส่ามารถตดิต่อได ้และแจ้ง
เหตุ/รอ้งเรยีนการกระท าความผดิเกีย่วกบัป่าไม้
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กรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม (สส.)

GreenCard
"แอพเดียวเขียวทัว่ไทย" แอพพลเิคชัน่ส่งเสรมิใหม้กีารผลติและบริโภคสนิคา้
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยรวมรวมขอ้มลูผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ซึง่รวมถงืขอ้มลูรา้คา้และรายการส่งเสรมิการขายสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

Eco Planet Game
สรา้งเสรมิพฤตกิรรมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้มในชวีติประจ าวนัผ่านเกม โดยส่งเสรมิใน
ดา้นการขนส่ง การใชน้ ้า และการแยกขยะ

Green4Thai
อ านวยความสะดวกการเขา้ถงึบรกิารของกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
อาทิ งานบริการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล ะ
สิง่แวดล้อมหมู่บา้น การลงทะเบยีนสมัมนาและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม
สื่อสิง่แวดล้อมออนไลน์ ระบบการบรโิภคสีเขยีว เมอืงสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 
(LA21) อโีคสคลู (Eco-school) เป็นตน้

Arsa4Thai
ระบบการสื่อสารรายงานของอาสาสมคัรพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม (ทสม.) ให้สมาชกิเครอืข่าย สามารถส่งขอ้ความ วดีโีอ รูปภาพ 
หรอืขอ้ความเสยีงเพือ่ประสานงานแจง้เตอืนสถานการณ์สิง่แวดลอ้ม

Green Product
รวบรวมและน าเสนอสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มุ่งหวงัให้เกดิ
การพบกนัของผู้ผลติและผู้บรโิภคสนิค้าหรอืบรกิารที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
ท าให้เกิดสงัคมสเีขยีว รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทัว่ไปหันมาให้
ความสนใจและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มคีวามต้องการสินค้าและ
บรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและปล่อยก๊าซคารบ์อนต ่ามากขึ้นต่อไป

กรมทรพัยากรน ้า (ทน.)

Basin4Thai
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรพัยากรน ้า ซึ่งรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบัการ
บรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าทีม่อียู่เดมิปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั ทัง้ขอ้มลูเชงิ
พืน้ทีแ่ละขอ้มลูทุตยิภมู ิรวมถงึขอ้มลูในการบรหิารจดัการน ้าในแต่ละพื้นที ่การ
อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูลุ่มน ้า ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์น ้าและพบิัตภิยั และประเด็น
ปัญหาในแต่ละพืน้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

EWS4Thai
ระบบเตอืนภยัล่วงหน้า (Early Warning) ส าหรบัพืน้ทีเ่สีย่งอุทกภยั- ดนิถล่ม ใน
พืน้ทีล่าดชนัและพืน้ทีร่าบเชงิเขา เพื่อเป็นกลไกในการตดิตามสถานการณ์ เฝ้า
ระวงัและเตือนภยัที่เกิดจากน ้าท่วมฉับพลนั โดยการตรวจวดัขอ้มูลปริมาณ
น ้าฝน และ/หรอืระดบัน ้าในพื้นทีห่มู่บา้นทีอ่ยู่ในข่ายเสี่ยงภยัสูงจากการเกดิน ้า
ท่วมฉบัพลนั 
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สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านส่ิงแวดล้อม (Mobile & Web Application) 

ทีม่า: กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช (อส.)

DNP e-Learning
ระบบการเรยีนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (E-learning) ส าหรบัเจา้หน้าที่ประจ า
ด่านตรวจสตัวป่์ากรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

ระบบบริหารจดัการงาช้างภายในประเทศ
ส าหรบัประชาชนทัว่ไป - ใชต้รวจสอบงาชา้งและสถานทีค่รอบครองงาชา้งที่
ถูกตอ้งตามกฎหมายได ้รวมถงึการเปลีย่นแปลง โอนยา้ยหรอืคา้ขายงาช้าง
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี – ใชต้รวจสอบงาชา้งและสถานทีต่ ัง้จากผูค้รอบคองได ้
รวมถงึการรายงานผลการปฏบิตังิาน

NationalPark4Thai
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัตรวจสอบและแสดงแนวเขตกรมอุทยาน ขอ้มลูพืน้ฐาน และ
ทีต่ัง้หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ พรอ้มทัง้แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วเชงิ
อนุรกัษ์ ทัง้ ถ ้า น ้าตก จุดชมววิ ศลิปวฒันธรรม รวมถึงการแจ้งเหตุร้องเรยีน
ต่างๆ เช่น เหตุไฟป่า เป็นตน้

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(อสพ.)

BotanyAR

ศูนย์ขอ้มูลด้านพืชในรูปแบบเทคโนโลย ีAR โดยใช้ Tablet และ 
Smart Phone ในการแสกน AR Marker ขององค์การสวน
พฤกษศาสตรเ์พื่อเขา้ถงึขอ้มลูพนัธุพ์ชื

Botany4Thai
ฐานข้อมูลทางด้านพืช หรือพรรณไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  ์และพรรณไม้จาก
แหล่งขอ้มูลอื่นทัว่ไป ซึง่ประกอบด้วย ฐานขอ้มูลพรรณไม้มชีวีติ 
ฐานขอ้มลูตวัอย่างพรรณไมแ้หง้ ฐานขอ้มูลพฤกษศาสตรพ์ื้นบา้น 
ฐานขอ้มลูพรรณไมท้ีถู่กคุกคาม และ ขอ้มลูพรรณไมห้นังสอืBotanyMatch

บริการข้อมูลพรรณไม้ ในรูปแบบการน าเสนอผ่านเกมขององค์การ
สวนพฤกษศาสตร ์โดยใชง้านผ่าน smartphone ,iphone ,ipad โดยมี
ตวัละครในลกัษณะการต์ูนเพื่อใหค้วามรูแ้ก่เดก็เลก็

Wood4Thai
บรกิารขอ้มลู การประกาศขายไมส้กั
ท่อนและไมโ้ตเรว็ อุตสหรรมป่าไม้
การท่องเทีย่วสวนป่า และอนุรกัษ์
ชา้งไทย

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิู
สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

DMCR4Thai
บรกิารขอ้มลูทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ รวมทัง้ภารกจิของกรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกบัทรพัยากรทางทะเลและชายฝั ่ง 
อพัเดทกจิกรรมและโครงการส าคญั ศนูยร์วมองคค์วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ทีส่ าคญั เป็นตน้
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สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านส่ิงแวดล้อม (Mobile & Web Application) 

ทีม่า: กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) (สพภ.)

ชุมชนไม้มีค่า
ระบบในการสนับสนุนการตดัสนิใจใหผู้ท้ ีจ่ะด าเนินการปลูกต้นไม้ประเภทไมม้ี
ค่า เพือ่สรา้งความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปัิญญาของชุมชนและท้องถิน่
ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone

BEDO4thai
ระบบสบืคน้ฐานขอ้มลูและการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่ง
รวมถึงองค์ความรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่น ฐานขอ้มูลด้านเศรษฐกจิ กฎหมาย 
ผูเ้ชีย่วชาญ และระบบส ารวจ

กรมทรพัยากรน ้าบาดาล (ทบ.)

DGR-DOC
ระบบสารสนเทศทรัพยากรน ้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น 
การสบืคน้ขอ้มลูดา้นบ่อน ้าบาดาล ขอ้มลูเครอืขา่ยเฝ้าระวงัผลและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน ้าบาดาล ข้อมูลด้านการบริหารงานในภาวะวิกฤตการณ์ภยัแล้งและ
อุทกภยั เป็นตน้

Badan4Thai
เผยแพร่ขอ้มลูดา้นน ้าบาดาลใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูได้ง่ายยิง่ขึน้ทัง้
การเผยแพร่ขอ้มลูทีต่ ัง้บ่อน ้าบาดาลแต่ละจงัหวดัทัว่ประเทศ แสดงขอ้มลูความรู้
ข่าวสารเกี่ยวกบัน ้าบาดาล และเป็นช่องทางในการติดต่อให้ประชาชนทัว่ไป
สามารถส่งขอ้ความทีต่อ้งการมายงักรมทรพัยากรน ้าบาดาลได้

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.)

Carbon4Thai
แอพพลเิคชัน่ทีร่วมข่าวสาร สถานการณ์ เกี่ยวขอ้งกบัก๊าซเรอืนกระจก โดยมี
กราฟเปรยีบเทยีบ และความเคลื่อนไหวขององค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืน
กระจก

CF Scanner
รวบรวมขอ้มลูเครือ่งหมายคารบ์อนฟุตพริน้ทบ์นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ต่างๆ นัน้ 
เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
เหล่านัน้มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมาปรมิาณเท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยใน
การตดัสนิใจชือ้ของผูบ้รโิภค และกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยี
ในการผลติใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้

CF Calculator
ใช้ค านวณ ขอ้มูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งจะท าให้ผู้บรโิภคทราบถึงปรมิาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประจ าวนั และกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนกัในการเลอืกซื้อสนิคา้และเปลีย่นแปลงวธิกีารบรโิภค เพื่อช่วยลดปัญหา
โลกรอ้นและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
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หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านส่ิงแวดล้อม (Stakeholders) 

บริการด้านด้านส่ิงแวดล้อม 
ในปัจจบุนั

Nature4Thai
e-Petition

Clean City
SMART EIAAir4ASEAN

Air4Thai

Water Quality 4Thai GreenCard
Eco Planet Game

Green Product

Green4Thai

Arsa4Thai

Basin4Thai

EWS4Thai

DNP e-Learning

ระบบบรหิารจดัการงาชา้งภายในประเทศ

NationalPark4Thai

RFD Web Portal

ตน้ไมข้องชาวไทย

พทิกัษ์ไพร

Forest4Thai

BotanyAR

Botany4Thai

BotanyMatch

ชุมชนไมม้คี่า
BEDO4thai

DGR-DOC

Badan4Thai

Carbon4Thai

CF Scanner

CF Calculator

DMCR4Thai

Wood4Thai

Smart E-Fund

TH-BIF

TGEIS
กล

ุ่ มผ
ูร้บั

บริ
กา

รส
 าค

ญั
กล

ุ่ มผ
ูร้บั

บริ
กา

รอื่
นๆ

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

ประชาชน

ผูบ้ริหารภาครฐั

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจ นักวิจยั/นักศึกษา เกษตรกร

หน่
วย

งา
นห

ลกั
หน่

วย
งา
น

สนั
บส

นุน

กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (สผ.)

กระทรวงมหาดไทย

กรมควบคมุมลพิษ (คพ.)

กรมส่งเสริมคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม (สส.)

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์
ป่า และพนัธุพื์ช (อส.)

กรมป่าไม้ (ปม.)

กรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ (ทช.)

กรมทรพัยากร
ธรณี (ทธ.)

กรมทรพัยากร
น ้า (ทน.)

กรมทรพัยากร
น ้าบาดาล (ทบ.)

องคก์ารอตุสาหกรรม
ป่าไม้ (ออป.)

องคก์ารสวนสตัวแ์ห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์(อสส.)

องคก์ารสวน
พฤกษศาสตร ์(อสพ.)

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซ
เรือนกระจก (องคก์าร

มหาชน) (อบก.)

ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) (สพภ.)

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภมิูสารสนเทศ 

(องคก์ารมหาชน)
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม
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Best Practice 1: Data and maps (European Environment Agency: EEA)

285

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

European Environment Agency: EEA เป็นหน่วยงานใหบ้รกิารขอ้มูลดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมถงึขอ้มูลสถติต่ิางๆ ในยุโรป อาทิ รายงาน
คุณภาพอากาศ ปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรายประเทศ ขอ้มูลแหล่งธรรมชาตภิายในยุรป รายงานขอ้มูลดา้นมลพษิทาง เสยีง 
โดยแสดงผลขอ้มลูในรปูแบบ ชุดขอ้มูล infographics indicators และ static maps/graphs ซึง่การบรกิารขอ้มูลดงักล่าว EEA มุ่งสนับสนุน
ใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื และการพฒันนโยบายสาธารณะดา้นสิง่แวดลอ้ม

ตวัอย่างขอ้มลูใหบ้รกิาร
• Agriculture
• Air pollution
• Biodiversity - Ecosystems
• Environment and health
• Household consumption
• Resource efficiency and waste
• Sustainability transitions

• Chemicals
• Water and marine environment
• Industry
• Policy instruments
• Transport
• Climate change mitigation
• Climate change adaptation

• Energy
• Soil
• Land use
• Marine
• Natural resources
• Noise
• Urban environment

4 หวัข้อให้บริการข้อมูล

Air and Climate Nature Sustainability and 
well-being

Economics sectors

Datasets Infographics Indicators Interactive data Interactive maps Static maps Static graphs

ทีม่า: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps 



286

Best Practice 2: Greenhouse Gas Reporting Program: GHGRP (US)

286

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั หรอื U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้มหลกัของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดม้โีครงการรายงานก๊าซเรอืนกระจก Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP) โดยออกกฎ/ขอ้บงัคบั ให้
ผูก้่อมลพษิหรอืเป็นแหล่งทีม่าของก๊าซเรอืนกระจก (GHG) ทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกว่า 25,000 เมตรกิตนัต่อปี ต้องรายงานขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้ง ต่อ USEPA โดย GHGRP จะท าการเผยแพร่รายงานขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นคลังขอ้มูลในการ
ด าเนินการดา้นนโยบายสิง่แวดลอ้มและการตดัสนิใจในอนาคต โดยจะต้องรายงานขอ้มูลผ่าน Electronic Green house Gas Reporting
Tool (e-GGRT)

ขอ้มลูทีต่อ้งกรอกใน GHG Data Reporting มดีงันี้
▪ Subpart A - General Information

เช่น ขอ้มลูเบือ้งตน้ของอุตสาหกรรม สถานทีต่ัง้ ประเภท
▪ Subpart C - General Stationary Fuel Combustion Sources

เช่น facility ต่างๆ แหล่งทีม่าของการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ
▪ Subpart W - Petoleum and Natural Gas System

Electronic Green house Gas Reporting Tool (e-GGRT)

ระบบรายงานขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในสหรฐัอเมรกิา ผ่าน https://ghgreporting.epa.gov/ghg/ โดยการสมคัรสมาชกิ ยนืยนัตวัตนและ
ลายเซน็อเิลก็ทรอนิกสใ์นระบบ จากนัน้ท าการกรอกขอ้มลูการปลดปล่อยมมลพษิก๊าซเรอืนกระจกของอุตสาหรรมของตน โดยสามารถกรอกผ่านเวบ็ไซต์หรอืดาวน์โหลดฟอรม์ 
excel ส าหรบักรอกขอ้มลู และอพัโหลดขอ้มลูภายหลงั จากนัน้ระบบจะท าการค านวณค่าและคดิเป็นปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ลดปล่อยทัง้หมด ทัง้นี้หากขอ้มลูมคีวามผดิพลาด 
ระบบจะสามารถตรวจสอบและแจง้ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาแกไ้ขได ้เช่น ขอ้มูลดา้นตวัเลขทีม่คี่าสงูเกนิควร นอกจากนี้ e-GGRT จะสรุปผลของขอ้มูลทัง้หมดและจดัท าเป็น dataset 
เผยแพร่ เพื่อสามารถใชป้ระโยชน์ได้

GHGRP Reported Data:
GHG Emissions Report Facility Level Information on 

Greenhouse Gases Tool
Data Sets

https://www.epa.gov/ghg
reporting/data-setshttps://ghgdata.epa.gov/ghgp/

main.do

https://www.epa.gov/ghgrepor
ting/ghgrp-reported-data

ทีม่า: https://www.epa.gov/ghgreporting/introduction-electronic-greenhouse-gas-reporting-tool-e-ggrt 
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ระบสุถานะของไทยเทียบกบัผูน้ า
เป้าประสงค:์ การส่งเสริมการอนุรกัษ์และบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

การวางกลยทุธแ์ละการวิจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อม

การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟส่ิูงแวดล้อม
การแจ้งเตือนผลกระทบจาก

ส่ิงแวดล้อม
การประชาสมัพนัธแ์ละการ
ประสานงานด้านส่ิงแวดล้อม

▪ ขอ้มลูและสถติ ิรวมถงึงานวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้มที่
ครบวงจร ไดผ้่านการบรูณาการ ประมวล วเิคราะห์
โดยเทคโนโลยขี ัน้สงู และรวบรวมไวท้ีแ่พลตฟอรม์
กลาง ณ จุดเดยีว

▪ ประชาชน ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และเจา้หน้าทีร่ฐัสบื
หาและเขา้ถงึขอ้มลู และงานวจิยัไดโ้ดยงา่ย และ
สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางกลยุทธแ์ละ
ตดัสนิใจไดท้นัท ีเช่น ระบบจ าลองสถานการณ์
สิง่แวดลอ้มในอนาคต เป็นตน้

▪ รฐัมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัทีค่รอบคลุมการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มทุกประเภท โดยรวม
ขอ้มลูและบรกิารทัง้หมด ณ จุดเดยีว

▪ ระบบสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพือ่
ประเมนิผลไดอ้ย่างแมน่ย าและต่อเนื่อง การ
ประเมนิผลขอ้มลูเกดิขึน้ตามเวลาจรงิ

▪ ระบบเชือ่มต่อกบัแพลตฟอรม์ของภาคเอกชนและ
สถาบนัการศกึษาครบถว้น เพือ่การไดร้บัขอ้มลูและ
บรกิารทีค่รบถว้น

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ได้

▪ ขอ้มลูและบรกิารไดผ้่านการบรูณาการ ประมวล 
วเิคราะห ์โดยเทคโนโลยขี ัน้สงู และรวบรวมไว ้ณ จุด
เดยีว เช่น ระบบการแจง้เตอืนประชาชน ระบบ
ลงทะเบยีนผูไ้ดร้บัผลกระทบ โดยประชาชนสามารถเขา้
ไปตรวจสอบขอ้มลูไดอ้อนไลน์ 

▪ ระบบสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพือ่
ประเมนิผลอย่างแมน่ย าและต่อเนื่อง การประเมนิผล
เกดิตามเวลาจรงิ

▪ ขอ้มลู ขา่วสาร การประชาสมัพนัธด์า้นสิง่แวดลอ้ม
ไดผ้่านการบรูณาการ ประมวล วเิคราะห ์โดย
เทคโนโลยขี ัน้สงู และรวบรวมไว ้ณ จุดเดยีว 

▪ การบรูณาการการประสานงานดา้นสิง่แวดลอ้ม
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั เอกชน องคก์รระหวา่ง
ประเทศ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี รวบรวมไว ้ณ จุด
เดยีว 

▪ ระบบสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพือ่
ประเมนิผลอย่างแมน่ย าและต่อเนื่อง การประเมนิผล
เกดิตามเวลาจรงิ

▪ ขอ้มลูและสถติ ิรวมถงึงานวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ได้
ผ่านการบรูณาการ ประมวล วเิคราะห ์ และรวบรวม
ไวด้ว้ยกนัในแพลตฟอรม์กลางบางส่วน และยงัมี
กระจายตามแหล่งขอ้มลูของแต่ละหน่วยงานบา้ง

▪ ประชาชน ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และเจา้หน้าทีร่ฐัสบื
หาและเขา้ถงึขอ้มลูและงานวจิยัไดง้า่ยขึน้ และน า
ขอ้มลูไปใชใ้นการวางกลยุทธแ์ละตดัสนิใจไดด้ี

▪ รฐัรวมขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มส่วนมาก ทัง้แบบ
แยกตามประเภท/หน่วยงาน และแบบรวมบรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ ระบบกลางของหน่วยงานหลกัส าหรบัยืน่ค ารอ้ง
และเอกสารออนไลน์ ตดิตามผล และแจง้เตอืน

▪ ระบบมกีารเชือ่มต่อกบัแพลตฟอรม์ของ
ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษา

▪ ขอ้มลูและบรกิารไดผ้่านการบรูณาการ ประมวล 
วเิคราะห ์ และรวบรวมไวด้ว้ยกนั แต่ยงัมกีระจายตาม
แหล่งขอ้มลู

▪ ระบบแจง้เตอืนประชาชนถงึผลกระทบจาก
สิง่แวดลอ้มผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์ 
และโซเชยีลมเีดยี รวมทัง้ ระบบใหข้อ้มลูแก่
ประชาชนผ่านช่องทางสือ่สารส่วนบุคคล เช่น
SMS 

▪ ระบบลงทะเบยีนทีใ่หผู้ไ้ดร้บัผลกระทบสามารถ
ลงทะเบยีนขอรบัสทิธิค์วามช่วยเหลอืออนไลน์

▪ ขอ้มลู ขา่วสาร การประชาสมัพนัธด์า้นสิง่แวดลอ้ม
ไดผ้่านการบรูณาการ ประมวล และวเิคราะห ์และ
รวบรวมไวด้ว้ยกนั แต่ยงัมกีระจายตามแหล่งขอ้มลู

▪ การบรูณาการการประสานงานดา้นสิง่แวดลอ้ม
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั เอกชน องคก์รระหวา่ง
ประเทศ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ใหอ้ยใูน
แพลตฟอรม์ทีส่ามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัได ้เช่น 
การบรรลุเป้าหมาย SDGs และทราบถงึความ
คบืหน้าดา้นต่างๆ 

▪ ขอ้มลูและสถติเิผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์ของแต่ละ
หน่วยงาน และยงัไมผ่่านการประมวลหรอืวเิคราะห์

▪ ประชาชน ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และเจา้หน้าทีร่ฐัตอ้ง
สบืหาแหล่งขอ้มลูของแต่ละหน่วยงาน และน าขอ้มลู
ไปปรบัใชใ้นการวางกลยุทธแ์ละตดัสนิใจ

▪ การเผยแพร่งานวจิยัทางดา้นสิง่แวดลอ้มของรฐัและ
การน าไปใชม้จี ากดั

▪ ขอ้มลูการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มเผยแพร่
ทางสือ่ออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน และยงัไม่
ผ่านการประมวลหรอืวเิคราะห์

▪ ประชาชน ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และเจา้หน้าทีร่ฐั
ตอ้งสบืหาแหล่งขอ้มลูของแต่ละหน่วยงาน

▪ การบรหิารจดัการผลกระทบจากสิง่แวดลอ้ม
ด าเนินการโดยแต่ละหน่วยงานแยกกนั

▪ การแจง้เตอืน/ผลกระทบจากสิง่แวดลอ้มออนไลน์มี
จ ากดั

▪ ผูไ้ดร้บัผลกระทบสามารถลงทะเบยีนขอความ
ช่วยเหลอืออนไลน์ไดบ้า้ง และการเขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสารการใหค้วามช่วยเหลอืออนไลน์มจี ากดั

▪ ขอ้มลู ขา่วสาร การประชาสมัพนัธด์า้นสิง่แวดลอ้ม
ด าเนินการโดยแต่ละหน่วยงานแยกกนั

▪ การประสานงานดา้นสิง่แวดลอ้มระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั เอกชน องคก์รระหวา่งประเทศ และผูม้สี่วน
ไดส้่วนเสยี ด าเนินการโดยหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

การพฒันาเชิงดิจิทลัด้าน
ส่ิงแวดล้อม

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้าน
ส่ิงแวดล้อมกบัหน่วยงานทุก

ฝ่าย

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้าน
ส่ิงแวดล้อมแบบครบวงจร

1

2

3

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศไทย ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (EU)ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (US)
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การบริการ
ข้อมลู

การตรวจสอบ
การท างาน

การเตือนภยั

การร้องเรียน/
ความช่วยเหลือ

• ระบบการร้องเรียน/ความช่วยเหลือ - ระบบรอ้งเรยีนส าหรบัผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นจากการมโีครงการหรอืการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม ทัง้
จากภาครฐัและเอกชน โดยจะส่งขอ้มูลต่อไปยงัหน่วยงานผก ากบัดูแลและหน่วยงานรบัผดิชอบเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหา นอกจากนี้ยงัมรีะบบ
ส ารวจความตอ้งการความช่วยเหลอืจากความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้

• ระบบเตือนภยั – ระบบเตอืนภยัพบิตัสิิง่แวดลอ้มโดยแจง้เตอืนสถานการณ์ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ ผลกระทบ แนวทางการปฏติิบตัตินและการอพยพ
ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งอย่างครอบคลุมและรวดเรว็ทีส่ดุ โดยแจง้เตอืนผ่านช่องทางสว่นบุคคล SMS

Vision 2570 
“ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการเตือนภยัด้านส่ิงแวดล้อม ได้สะดวกและรวดเรว็ผา่นแพลตฟอรม์ศนูยก์ลางบริการด้านส่ิงแวดล้อมครบวงจร”

Thailand 
Environmental 
Data Platform 

(TEDP)

• ข้อมลูการปล่อยมลพิษรายอตุสาหกรรม 
• ระบบบริการข้อมลูคณุภาพส่ิงแวดล้อม
• SMART EIA
• ระบบรายงานสถานะการด าเนินงานด้าน

ส่ิงแวดล้อมของประเทศ
• ระบบเตือนภยั
• ระบบการร้องเรียน/ความช่วยเหลือ

ภาครฐั

• ระบบบูรณาการข้อมูลส่ิงแวดล้อมและ
การปลดปล่อยมลพิษ
เผยแพร่ขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ขอ้มลู
การด าเนินงานและการปลดปล่อยมลพษิราย
อุตสาหกรรม รวมถงึสถานะการด าเนินงาน
ของภาครฐัดา้นสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนั

ประเภทบริการ

กลุ่มเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม เจ้าของอตุสาหกรรม ประชาชนทัว่ไป

• ข้อมูลการปล่อยมลพิษรายอตุสาหกรรม – เปิดเผยขอ้มลูการปลดปล่อยมลพษิของอุตสาหกรรม โดยตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพษิ
• ระบบบริการข้อมูลคณุภาพส่ิงแวดล้อมครบวงจร – บรกิารขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้มเรยีลไทม ์ณ จุดเดยีว

• SMART EIA - ตรวจสอบขอ้มลูโครงการทีต่อ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอื EIA ทีผ่่านความเหน็ชอบจาก สผ.
• ระบบรายงานสถานะการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศ - เช่น ขอ้มูลการปล่อยก๊าซ GHG รายสาขา ผลการปฏบิตังิานตามแผน/

นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม ผลการด าเนินการภายใตก้รอบความร่วมมอืดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัประเทศ/ภูมภิาค

ประชาชน
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการ Environmental Map จดัท าแผนทีส่ิง่แวดลอ้มแบบดจิทิลั/ระบบภูมสิารสนเทศ (GIS) เพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้มดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เช่น การตดิตามการเปลีย่นแปลงสภาพป่า การก าหนดพืน้ทีค่วบคุมเขม้ขน้
ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ การบุกรุกป่า พืน้ทีเ่สีย่งต่อการกดัเซาะทางทะเล 
รวมถงึบรกิารขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ก่ประชาชน และมกีารอพัเดทและเกบ็ขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ

1) สป. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2) ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการ Environmental Map

เช่ือมโยงฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ 
และ

ศึกษา Architecture design

ใช้งานในเชิงข้อมูลรฐัส าหรบั
ตดัสินใจเชิงนโยบาย และให้ข้อมูล

ประชาชนในเชิงพ้ืนท่ี
เร่ิมออกแบบระบบน าร่อง (pilot)



ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สร้างมลูค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
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เพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธรุกิจ 
(Responsive Government – Enhance Competitive) 
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Responsive Government

End-to-End Service

Ease of Doing Business (EODB)

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรฐัโดยภาคธรุกิจในภาพรวม
เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการด้านธรุกิจ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ ขอค าแนะน า

เส้นทางบริการด้านการประกอบธรุกิจ

ฝึกอบรมยกระดบั
สมรรถนะ

ขออนุญาต รบัรอง ท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจ

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธรุกิจ ”

Biz 
Portal

• ระบบ SMEs One-stop Service
• ระบบให้ค าปรึกษา SMEs
• ระบบข้อมูลการค้าและโลจิสติกส ์
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าและบริการออนไลน์
• ระบบข้อมูลการลงทุน และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
• ระบบพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการรายบคุคล

• ระบบวิเคราะหเ์กษตรกรรมท่ีเหมาะสมรายเกษตรกร
• ระบบข้อมูลผลผลิต/การเกบ็เก่ียว
• ระบบคาดการณ์ราคา
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าเกษตรออนไลน์
• ระบบข้อมูลสวสัดิการเกษตรกรรายบคุคล
• ระบบให้ความรู้เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีภาครฐั 

Farmer 
Portal ▪ NABC

▪ ระบบอื่นๆ

ธรุกิจ

Thailand SMEs Data 
Platform (TSDP)

Thailand Agricultural 
Data Platform (TADP)

Thailand Labor Data 
Platform (TLDP)



ตวัอย่างโครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัของยทุธศาสตรท่ี์ 2
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ดา้นการสง่เสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ▪ สสว.

▪ สป. พณ.

▪ สพร.

▪ สสว.
▪ สสช. , DBD, สสก., ส านกังานประกนัสงัคม, กศก., 
และ ธปท.

เกษตร ▪ สศก.
▪ NECTEC และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 

▪ สศก.
▪ กรมพฒันาทีด่นิ
▪ NECTEC และ สถาบนัสง่เสรมิการวเิคราะหแ์ละ
บรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั (GBDI by DEPA)

แรงงาน
▪ สป. รง. และ สพร.

ท่องเทีย่ว ▪ กระทรวง กต. และ กระทรวง ทก. กระทรวง สธ. 
ส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ตม.

▪ สป. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

▪ กรมการท่องเทีย่ว และภาคธุรกจิเอกชนทีใ่หบ้รกิาร
สนบัสนุน เช่น QueQ กบัการจองควิแหล่งท่องเทีย่ว

โครงการหน่ึงรหสั หน่ึง
ผูป้ระกอบการ ระยะท่ี 2

โครงการ MOC Service Portal

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ให้ครอบคลุมข้อมูล
และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ SME ณ จดุเดียว

โครงการศนูยก์ลางข้อมูล SMEs แห่งชาติ (Big Data)

แพลตฟอรม์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหแ์ละการใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร (Thailand 
Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI)

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลการเกษตร 3 ระยะ

โครงการแพลตฟอรม์วิเคราะหแ์นวโน้มตลาดรง.ของประเทศ (Labour Big Data 
Analytics)

Thailand Pass PH 3

โครงการพฒันาระบบวิเคราะหข์้อมูลท่องเท่ียว
อจัฉริยะด้วย AI บน Tourism Intelligence Center 

โครงการพฒันาระบบโปรแกรม ส าหรบัการบริหารจดัการเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
และผูน้ าเท่ียว (Tourism Supply Management) 



293

การเกษตร



เป้าหมายและความท้าทายด้านการเกษตรและแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การสรา้งเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) (ประเดน็ปฏริปูดา้นเศรษฐกจิ) เช่น 
1. ปรบัเปลีย่นพืน้ทีจ่ากการท าเกษตรมลูค่าต ่าและไมเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ไปสูก่ารปลกูพชืเลีย้งปศุสตัวแ์ละประมงทีม่มีลูค่าสงู
2. สนบัสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลติและรวมจ าหน่าย
3. สรา้งผูป้ระกอบการเกษตร (Smart Farmer)
4. สง่เสรมิเกษตรกรใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลู Big Data ดา้นการเกษตร และใชป้ระโยชน์จากดจิทิลัแพลตฟอรม์
5. เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรไปสูอุ่ตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกจิชวีภาพตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy)

การบริหารจดัการน ้าเพื่อสรา้งเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ท่ีนอกเขตชลประทาน (ประเดน็ปฏริปูดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)

นวตักรรมอาหาร
ความยัง่ยืนของ

ทรพัยากร

บทบาทของภาครฐัการเช่ือมต่อเครือข่าย
บอรด์แบรนด์

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

o 2.3 เพิม่ผลติภาพทาง การเกษตรและรายไดข้อง 
ผูผ้ลติอาหารรายเลก็ โดยเฉพาะผูห้ญงิ คนพืน้เมอืง 
เกษตรกรแบบครอบครวั คนเลีย้งปศุสตัว ์ชาวประมง 
ใหเ้พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึ ทีด่นิและ
ทรพัยากรและปัจจยัน าเขา้ในการผลติ ความรู ้บรกิาร
ทางการเงนิ ตลาด และโอกาสส าหรบัการเพิม่มลูค่า
และการจา้งงานนอกฟารม์ อย่างปลอดภยัและเท่า
เทยีมภายในปี 2573

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การสรา้งฐานขอ้มลูการเกษตรเพื่อให้
เกษตรกรกลุ่มต่างๆ น าขอ้มลู ความรู ้การ
วเิคราะห ์การคาดการณ์ต่างๆ มาใชพ้ฒันา
ประสทิธภิาพการผลติ และผลติอาหารทีย่ ัง่ยนื

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪ความรู ้ทกัษะ และการเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั
ของเกษตรกร

SDGs’ Goal 2

ความต้องการสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน

เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรท่ีเช่ือมโยง



Pain Points ด้านการเกษตรของไทยในปัจจบุนั
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ทรพัยากร ปัจจยัการผลิต การผลิต การเกบ็เก่ียว การแปรรปู การตลาด

การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศที่

ไมเ่ขา้ใจ

พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัน ้า
ชลประทานมจี ากดั

ศตัรพูชืทีไ่มเ่คยพบ
มาก่อน

การขาดแคลน
แรงงาน

ตน้ทุนแรงงานสงู

ความไมเ่ท่าเทยีม
ในสทิธกิารถอื
ครองทีด่นิ

ตน้ทุนปัจจยัการ
ผลติสงู

การขาดการบรหิาร
จดัการปัจจยัการ

ผลติ

คุณภาพดนิที่
แตกต่างในแต่ละ

พืน้ที่

ความสามารถใน
การผลติต ่า

ตน้ทุนการผลติสงู

การเกบ็ผลผลติทางการเกษตร

มลูค่าเพิม่ทีน้่อย

อ านาจตลาดต ่า

การขาดความรู้
เรือ่งช่องทาง
การตลาด

การโดนตดัราคา
โดยพ่อคา้คนกลาง

โลจสิตกิส์

การขาดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale)

การขาดการวางแผนและการบรกิารจดัการการผลติ

Pain Points ด้านการเกษตรจ าแนกตามห่วงโซ่อปุทาน



การระบาดส่งผลอย่างไรต่อการเปล่ียนไปของภาคการเกษตร ?
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ฤดเูพาะปลกู/
เลีย้งสตัว์

การเตรยีมดนิ ก าจดัวชัพชื/
เพาะปลกู

การใส่ปุ๋ ย การปกป้อง
ผลผลติ

ชลประทาน การเกบ็เกีย่ว ,
แปรรปู และบรรจุ

การเกบ็รกัษาและ
ขนส่ง

การขาย

การระบาดส่งผลต่อภาคการเกษตรใน 3 ทางดว้ยกนั 1. ปัญหาแรงงานขาดแคลน 2. ปัญหาเรื่องโลจสิตกิส์ 3. ความกงัวลดา้นสุขภาพของสาธารณชนเพิม่ขึน้ ซึง่จะท า
ใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเปลีย่นกระบวนการใหม้กีารใชแ้รงงานน้อยลง ขยายช่องทางการกระจายสนิคา้ และพยายามสรา้งความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้

การวเิคราะหแ์ละ
แกปั้ญหาการจดัการ

บรกิารการเงนิ/ 
ทุนสนบัสนุน

แนวทางการเพาะปลกู 
เช่น แอปพลเิคชนั

MOAC IoT

Big Data

บลอ็กเชน 
เพื่อการตดิตาม

เช่น ลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบทางศุลกากร

พาณิชยด์จิทิลั

การขายล่วงหน้า/
เกษตรพนัธสญัญา

อปัเกรด/ ผลติภณัฑน์วตักรรมใหม่

ดจิทิลั

การขนสง่ปัจจยัการ
ผลติจากภายนอก

โดรนและหุน่ยนต์
ทดแทนแรงงาน

บรกิารขนสง่จาก
ภายนอก

บรกิารเกบ็เกีย่ว
จากภายนอก

พาณิชยด์จิทิลั

ความมัน่คงทางชวีภาพ
EVAP/เรอืนกระจก
เกษตรแนวตัง้
ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม

อปัเกรด/ ผลติภณัฑน์วตักรรมใหม่ การขนส่งปัจจยัการ
ผลติจากภายนอก

โดรนและหุน่ยนต์
ทดแทนแรงงาน

บรกิารขนสง่
จากภายนอก

บรกิารเกบ็เกีย่ว
จากภายนอก

พาณิชยด์จิทิลั

ความมัน่คงทางชวีภาพ
EVAP/เรอืนกระจก
เกษตรแนวตัง้
ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม

การทดแทน

การเกษตรหลงั COVID-19

อปัเกรด/สรา้งผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีมลู่่าเิิ่ม

นวตักรรมใหม/่เ่รื่องมือท่ีช่วยใหธุ้รกิจ่งอยู่ได้

การจดัการ่วามเส่ียง



สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านการเกษตร
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านการเกษตร (e-Agriculture)

• บรกิารร่วมของหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ส านกังานปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

• กรมวชิาการเกษตร
• กรมส่งเสรมิการเกษตร
• กรมประมง
• กรมปศุสตัว์
• กรมพฒันาทีด่นิ
• กรมชลประทาน
• กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
• ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตร

และอาหารแห่งชาติ
• ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
• ส านกังานพฒันาการวจิยั

การเกษตร (องคก์ารมหาชน)
• ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดทิลั

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การขออนุมติัและขออนุญาต
การบริการและสนับสนุนด้าน

การเกษตร
ข้อมูลสารสนเทศ

1 2 3

E-rubber ระบบยืน่ขอและออกใบอนุญาตยางพารา

E-cites ระบบยืน่ขอและออกใบอนุญาตพชือนุรกัษ์
และซากพชือนุรกัษ์

E-Gmo ระบบยืน่ขอและออกใบรบัรองพชืทีต่ดัตอ่
และไมต่ดัตอ่สารพนัธุกรรม

E-plant ระบบยืน่ขอและออกใบอนุญาตน าเขา้พชื

Fisheries Single Windows (FSW)
ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนุน
ใบอนุญาตและใบรบัรองผา่นอนิเทอรเ์น็ต
E-license 
ระบบออกใบอนุญาตท าการประมง
Port State Measures 
ระบบมาตรการรฐัเจา้ของทา่เรอื
Processing Statement Endorsement ระบบการออก
หนงัสอืรบัรองการแปรรปูสตัวน์ ้า
Thai Flagged Catch Certificate ระบบใบรบัรองจบัสตัวน์ ้า

ระบบงานยืน่ค าขอและออกใบส าคญัขึน้ทะเบยีน/ใบรบัรอง/
ใบอนุญาตน าเขา้วตัถุอนัตราย

ระบบงานยืน่ค าขอและออกใบส าคญัขึน้ทะเบยีน/ใบรบัรอง/
ใบอนุญาตน าเขา้ปุ๋ ย

ระบบงานยืน่ค าขอและออกใบส าคญัขึน้ทะเบยีน/ใบรบัรอง/
ใบอนุญาตน าเขา้เมลด็พนัธุพ์ชื

ระบบงานยืน่ขอและออกใบรบัรองคณุภาพสนิคา้เกษตร

ระบบยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตแจง้น าเขา้ - สง่ออก
สนิคา้เกษตรตามมาตรฐานบงัคบั

E-movement ระบบการเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัว์
Q ระบบการก าหนดรหสัการรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร
แบบอเิลก็ทรอนิกส์

ระบบแจ้งความต้องการแหล่งน ้าในไร่นา (บอ่จ๋ิว)

ระบบบริการตรวจสอบดินเพ่ือการเกษตร

ระบบขอรบับริการฝนหลวง

DGT Farm Online
เวบ็ไซต์ตลาดสนิคา้เกษตรออนไลน์ เพื่อการตดิต่อซื้อขาย
สนิคา้เกษตรทีม่คีุณภาพมาตรฐาน

ศนูยข้์อมลูเกษตรแห่งชาติ
ใหบ้รกิารขอ้มลูทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นเกษตรกร
และดา้นสนิคา้เกษตรตลอดหว่งโซอุ่ปทาน
Agri-map
แผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการเชงิรกุ โดยบูรณาการ
ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสงักดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบสารสนเทศเพือ่การเฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว์

คลงัขอ้มลูการวจิยัการเกษตรไทย

ศูนยป์ฎบิตักิารน ้าอจัฉรยิะ

QR Trace On Cloud
ระบบตรวจสอบสนิคา้เกษตรบนระบบคลาวด ์
ส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็

ฐานข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตร
รวบรวมขอ้มลูเศรษฐกจิการเกษตรทีส่ าคญั เช่น ราคาสนิคา้
การเกษตร สถานการณ์การผลติและการตลาด สถานการณ์
น าเขา้-สง่ออก เป็นตน้
ศนูยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม
รวบรวมเทคโนโลย ีนวตักรรม และองคค์วามรู้
ดา้นการเกษตร

Farmbook
สมุดทะเบยีนเกษตรดจิทิลั เพือ่ใชแ้จง้ปรบัปรงุขอ้มลู
กจิกรรมการเพาะปลกู ตดิตามผลการแจง้ปรบัปรงุ รวมถงึ
ตดิตามผลการเขา้รว่มโครงการภาครฐัดา้นการเกษตร

ระบบตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร 

DLD e-Regist ระบบทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

เกษตรดิจิทลั แอปพลเิคชนัใหบ้รกิาร ความรู ้ขา่วสาร ราคาสนิคา้ และเชื่อมโยงบรกิารดา้นการเกษตร พรอ้มทัง้เพิม่
ช่องทางส าหรบัเกษตรกร ตรวจสอบสทิธิร์บัเงนิเยยีวยา/อุทธรณ์

MOAC Mobile Application

ระบบการสบืคน้ใบอนุญาตและใบรบัรองสนิคา้ประมง

Combatting IUU Fishing ระบบขอ้มลูและการสรา้งเครอืขา่ยขอ้มลู
ท าการประมงของเรอืไทย 

มาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุนเพ่ือการพฒันา
เกษตรกร ประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั 
(depa Transformation Fund and Mini Voucher for 
Agricultures)



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการเกษตร (Stakeholders) 
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บริการด้านการเกษตร 
ในปัจจบุนั

ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

ศนูยพ์นัธวิุศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ส านักงานพฒันารฐับาล
ดิจิทลั(องคก์ารมหาชน)

กรมพฒันาท่ีดิน

กระทรวงพาณิชย์

กรมชลประทาน

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

เกษตรกร

ผูบ้ริหารภาครฐัประชาชน ผู้ประกอบการ/ธรุกิจ
สมาคมธรุกิจการเกษตร

วิสาหกิจชมุชน 
Young Farmer Group

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสงักดั เช่น 

ส านักปลดักระทรวง

กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง
กรมปศสุตัว์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมการข้าว

สถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรน ้า

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

รายงานสถานการณ์ภยัพิบติัด้านการเกษตร

ระบบรบัเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกขอ์อนไลน์

Mobile Application ด้านการเกษตร เช่น:

ระบบเตือนการระบาดศตัรพูืช

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ

สภาเกษตรกร

ผูวิ้จยัด้านการเกษตร

ส านักงานปลดักระทรวง
ดิจิทลั

ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารค้า 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร

ส านักงานพฒันาการวิจยั
การเกษตร (องคก์ารมหาชน)

ส านักงานการ
วิจยัแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั 
และนวตักรรม

กรมศลุกากร

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภมิูสารสนเทศ 
(องคก์ารมหาชน)ศนูยข้์อมูลเกษตรแห่งชาติและภาคเอกชน



Best Practice 1:  Agricultural Data Collaboration Platform: WAGRI (JAPAN)

ทีม่า: Ministry of Agriculture, Forest and Fisheries of Japan (April 2021). Japan’s Initiatives on Smart Agriculture. 299

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

Data Collaboration: การท างานร่วมกนัของขอ้มลูดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ดา้น
การเกษตร เครื่องจกัรกลการเกษตร และอุปกรณ์เซน็เซอร์
ต่างๆ 

หน้าท่ีของ “WAGRI :

Agricultural Data Collaboration Platform หรือ WAGRI เป็นฐานขอ้มูลส าหรบัเกษตรกร เพื่อสร้างสิง่แวดล้อมทีเ่กษตรกรจะ
สามารถปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติและการบรหิารจดัการโดยการใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลู 

โครงการนี้เริม่ในเดอืน เมษายน 2562 โดย National Agriculture and Food Research Organization (NARO) 
และบรกิารทีใ่ชป้ระโยชน์จาก WAGRI ส าหรบัเกษตรกรไดพ้ฒันาโดยผูป้ระกอบการเอกชน

Data Sharing:  การแบ่งปันขอ้มลูภายใตก้ฎต่างๆ 
ท าใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบและการใหบ้รกิารขอ้มลูที่
จะน าไปสูก่ารพฒันาประสทิธภิาพการผลติ

Data Providing:  การบรหิารจดัการขอ้มลูต่างๆ 
เช่น ดนิ อากาศ และสภาพตลาด และจดัเตรยีม
ขอ้มลูใหก้บัเกษตรกร

ขอ้ไดเ้ปรยีบของ WAGRI
• แกปั้ญหาการกระจายขอ้มลูและประสานความขดัแยง้ของ

รปูแบบ ICT ต่างๆ 
• WAGRI สรา้งขอ้มลูทางการ เช่น ดนิ สภาพตลาด อากาศ 

และขอ้มลูอื่นๆ (รวมทัง้ขอ้มลูเชงิพาณิชย)์ จากธุรกจิเอกชน 
และจดัเตรยีมทุกอย่างในแบบทีง่่ายต่อการใชง้าน

• ผูข้ายแต่ละรายสามารถใชป้ระโยชน์ขอ้มลูในการพฒันา
บรกิารใหม่ๆ ทีจ่ าเป็นต่อเกษตรกร สว่นเกษตรกรสามารถ
บรหิารจดัการการตดัสนิใจเชงิยุทธศาสตรจ์ากขอ้มลูที่
หลากหลาย  

• ความมัน่ใจในความปลอดภยัเพราะด าเนินการโดยสถาบนั
ภาครฐั การน าผลการศกึษาวจิยัของ NARO และขอ้มลู
การตลาดและสถติขิอง Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries ไปด าเนินการ



Best Practice 1:  Smart Food Value Chain (JAPAN) 

ทีม่า: FFC-AP (2019). FFTC Agricultural Policy Platform. 300

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

• กระบวนการทัง้หมดของ Smart Breed, 
Smart Agriculture, Smart Distribution และ
การบรโิภคจะเชื่อมโยงกนั

• ขอ้มลูในแต่ละกระบวนการห่วงโซ่อาหารจะ
ถูกรวบรวมใน WARGI และวเิคราะหโ์ดย AI 
เพื่อท าใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติ การลดการสิน้เปลอืง 
การลดตน้ทุน และการจบัคู่เทคโนโลยต่ีางๆ 

ภาพรวมของ Smart Food Value Chain :

Smart Food Value Chain เป็นส่วนหน่ึงของหลกัการ Society 5.0 ใน ซึง่เป็นสงัคมทีม่มีนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง และใช้
เทคโนโลย ีICT และดจิทิลั เพื่อสรา้งสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิกบัการแก้ปัญหาสงัคมต่างๆ โดย
ระบบทีบ่รูณาการโลกเทคโนโลยสีารสนเทศ (Cyberspace) เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

Smart Food Value Chain อยูใ่น Society 5.0 ดา้นการเกษตรและอาหาร 

เป้าหมายของ Smart Food Value Chain คอื การบรรลุระบบโดยรวมทีด่ทีีส่ดุ ไม่ใช่การพฒันาเทคโนโลยขีองแต่ละกระบวนการ 

การเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างถูกตอ้งเป็นสิง่จ าเป็น จากการวจิยัและพฒันา และพจิารณาความสอดคลอ้งของแต่ละกระบวนการก่อนและหลงัการวจิยัแต่ละหวัขอ้



Best Practice 2:  National eGovernance Plan in Agriculture, NeGPA (INDIA)

ทีม่า: Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare (https://agricoop.nic.in/en) 301

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

กลยุทธ ์ICT ภายใต้แผน NeGPA:

Websites/web portals

• Pesticides, fertilizers, and seeds
• Soil health
• Crops, farm machinery and, training and 

Good Agricultural Practices (GAPs) 
• Forecasted weather and agro-met advisory 

• Prices, arrivals, procurement points, and 
providing interaction platform 

• Electronic certification for exports and imports 
• Marketing infrastructure
• Monitoring implementation/evaluation of 

schemes and programs 

• Fisheries
• Irrigation infrastructure
• Drought relief and management
• Livestock management 

12 กลุ่มบริการข้อมลู:

Mobile Applications

• Farmer’s Portal – เวบ็ไซต์ One-stop shop ใหบ้รกิารขอ้มลูแก่เกษตรกร
• mKisan Portal – แพลตฟอรม์ทีผู่เ้ชีย่วชาญสามารถสง่ค าแนะน าไปให้

เกษตรกรไดแ้บบระบุเป้าหมาย

• Crop Insurance Portal – เวบ็ไซต์ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมประกนัภยัพชืผล
• Participatory Guarantee System of India (PGS) Portal – แพลตฟอรม์

เกีย่วกบัการท าเกษตรแบบออรแ์กนิก

แพลตฟอรม์: ตวัอย่าง:

• Kisan Suvidha – ใหข้อ้มลูดา้นการเกษตรครบวงจร อาท ิสภาพ
อากาศ ราคาตลาด รวมทัง้บรกิารใหค้ าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ

• Pusha Krishi – ใหข้อ้มลูเทคโนโลยกีารเกษตรและผลผลติ

• Crop Insurance – ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมประกนัภยัพชืผล
• India Weather – ใหข้อ้มลูสภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศทัว่ประเทศ
• Agri Maket – ใหข้อ้มลูราคาผลผลติการเกษตรในทอ้งตลาด

SMS Advisories

Kisan Call Center

ในปี 2564 รฐับาลไดว้างแผนขยายการด าเนินการโดยน าเทคโนโลยอีื่น ๆ มาใชใ้น
บรกิารดา้นการเกษตรเพิม่ขึน้จงึไดร้เิริม่ 2 โครงการใหม ่ทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็น
โครงสรา้งพืน้ฐานของการด าเนินการในอนาคต
• Unified Farmer Service Platform (UFSP) – แพลตฟอรม์ธุรกรรมดา้น

การเกษตร ทีท่ าหน้าทีเ่สมอืน UPI ในระบบ e Payment
• Farmers Database – ฐานขอ้มลูเกษตรกรระดบัประเทศ

บรกิารค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญผ่านระบบ Broadcast, 
Pull SMS และ CSSD 

บรกิารหมายเลขโทรฟรเีพือ่ช่วยตอบปัญหา หรอืให้
ความช่วยเหลอืเกษตรกร

ช่องทางบริการข้อมลูท่ีหลากหลายเพ่ือให้ตอบโจทยก์ลุ่ม
ผูร้บับริการท่ีมีระดบัการเข้าถึงเทคโนโลยีส่ือสารท่ีต่างกนั

National eGovernance Plan in Agriculture หรือ NeGPA เป็นแผนงานซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลกลางของอินเดีย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเร่งการพฒันาภาคการเกษตรของประเทศ โดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเพิม่
ช่องทางการเขา้การเขา้ถึงความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยภายใต้แผนงานนี้ รฐับาลได้
สนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัในแต่ละรฐัควบคู่ไปกบัการสรา้งแพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลูต่าง ๆ 

ก ากบัดแูลโดย Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare 



Best Practice 2:  India Digital Ecosystem of Agriculture, IDEA (INDIA)

ทีม่า: Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare (2021). Consultation Paper on IDEA. 302

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

1. InDEA Principles : หลกัการพืน้ฐานในดา้นต่าง ๆ ของแผน InDEA เพือ่ยดึเป็น
แนวทางร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

2. IDEA Core : ระบบหรอืบรกิารทีท่ าหน้าทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบนิเวศทัง้หมด 
เช่น ระบบเลขประจ าตวัเกษตรกร แพลตฟอรม์ธุรกรรมดา้นการเกษตร (UFSI)

3. IDEA Common Building Blocks : กลุ่มระบบบรกิารพรอ้มใชง้าน ใช่ร่วมกนัไดทุ้ก
พืน้ที ่เช่น แพลตฟอรม์ศนูยร์วมบรกิาร IDEA Service Portal

4. IDEA Reference: กลุ่มระบบบรกิารทัว่ไปส าหรบัใชอ้า้งองิ และน าไปปรบัแต่งตาม
ความเหมาะสม (customization) 

5. InDEA Common Building Blocks and Reference Building Blocks :เป็นกลุ่ม
บรกิารภายใตภ้ารกจิของ Ministry of Electronics and IT เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ/
โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัในภาพรวม

6. State Core (s): ระบบบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานเช่นเดยีวกบั IDEA Core ทีน่ ามาใชใ้น
ระดบัรฐั

7. National Agriculture Applications adopted by the State(s): น าแอพพลเิคชัน่ที่
ออกโดยกระทรวงมาปรบัใชใ้นระดบัรฐั

8. States’ Common Applications: ต่อยอดน าแอพพลเิคชัน่ทีพ่ฒันาในระดบัรฐัมาปรบั
ใชก้บั IDEA ทัง้ระบบ

9. Value-added services and Innovative services: สรา้งระบบขอ้มลูเปิดเพือ่น าไปสู่
การพฒันานวตักรรมเพือ่เพิม่มลูค่าในดา้นต่าง ๆ

10. Infrastructure and Technology Services: โครงสรา้งและบรกิารดา้นเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกและเร่งการด าเนินการในภาพรวม

India Digital Ecosystem of Agriculture หรือ IDEA เป็นกรอบแนวคดิการพฒันาไปสู่เกษตรดจิทิลั (Digital Agriculture) ของ
รฐับาลกลางอนิเดยี ซึง่ใชก้ารพฒันาบนฐานคดิของระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) ใหส้อดคลอ้งกบั India Digital Ecosystem 
Architecture (InDEA) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาดิจิทัลหลักของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศ
การเกษตรดจิทิลัทีเ่ปิดกวา้งต่อเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีจ่ะช่วยเพิม่รายไดข้องเกษตรกรและประสทิธภิาพของภาคการเกษตร

10 องคป์ระกอบหลกัของระบบนิเวศ IDEA:

หมายเหตุ: ปัจจบุนัรา่งกรอบแนวคดินี้อยู่ในขัน้ตอนรบัฟังความคดิเหน็สาธารณะ

ประโยชน์ของ IDEA:
1. เพิม่ผลติภาพและความสามารถในการท าก าไรใหเ้กษตรกร
2. เพิม่ประสทิธภิาพของการขนส่งและหว่งโซ่อุปทาน
3. ช่วยใหค้ าแนะน าและวธิกีารแกปั้ญหาทีเ่ฉพาะเจาะจงของแต่ละพืน้ที่
4. การบรูณาการเขา้กบัระบบเศรษฐกจิแบบตลาด
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

E-Service ในด้านการเกษตร:

e-ID Card และ X-Road เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัในการใหบ้รกิาร e-service ดา้นการเกษตรของเอสโตเนีย
e-ID เป็นระบบบตัรประชาชนดจิทิลัที่ใช้ส าหรบัเขา้รบับรกิารดจิทิลัต่างๆของเอสโตเนีย ส่วน X-

Road เป็นระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัของเอสโตเนียทีร่วบรวมฐานขอ้มลูและทะเบยีนต่างๆ ให้ เชื่อมโยงกนั
อยา่งสอดคลอ้งแมจ้ะอยูใ่นแฟลตฟอรม์ทีต่่างกนั

ทะเบียนท่ีดิน 

เงินอดุหนุน

เกษตรกรสามารถสมคัรรบัเงินอุดหนุนจาก Estonian Agricultural 
Registers and Information ออนไลน์ได ้โดยใชข้อ้มูลทีเ่กษตรกรได้
เคยให้ไว้แล้วกับหน่วยงานรัฐบาล เพราะข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ใน
ฐานขอ้มลูทเีชื่อมต่อกนัใน X-Road เกษตรกรใชเ้วลาประมาณ 45 นาที
ในการสมคัรรบัเงินอุดหนุนออนไลน์ เมื่อเทียบกบั 300 นาทีในการ
กรอกเอกสาร และชว่ยลดความฃา้ในการไดร้บัเงนิอุดหนุน 

X-Road เชื่อมต่อฐานขอ้มูลของ Estonian Land Board, E-Land 
Register และ Estonian Agricultural Registers and Information ท า
ใหเ้กษตรกรสามารถหาขอ้มูล เช่น เลขทะเบยีนทีด่นิ เป้าหมายการใช้
ที่ดนิ ประเภทดนิ ขอ้จ ากดัของพื้นที่คุ้มครอง เจ้าของที่ดนิ ผู้ใช้ที่ดิน 
เป็นตน้ โดยใช ้e-ID

การใชเ้ทคโนโลย ีGPS ท าใหต้ดิตามทีต่ัง้และการเคลื่อนย้ายรถแทรค
เตอรแ์ละเครื่องจกัรอื่นๆ โดยขอ้มูลส่วนมากจะถูกใชผ้่านเวปไซดห์รอื
แอปพลเิคชัน่บนมอืถอืส าหรบัการบรหิารจดัการการเกษตร

ความเป็นเจ้าของท่ีดินและการเข้าถึงแหล่งน ้า

ทะเบยีนปศุสตัว์: Estonian Livestock Performance Recording Ltd. 
(ELPR) สร้างแอปพลิเคชัน่ส าหรบัติดตามการผลตินม คุณภาพนม 
และตวับ่งชี้ภาวะเจรญิพนัธุ์ของสตัว์ ผู้ผลติสามารถใส่ข้อมูลผ่านเวป
แอปพลิ เ คชั น่  โ ดยข้อมู ล ข อ ง  ELPR เ ชื่ อ ม ต่ อกับ  Estonian 
Agricultural Registers and Information Board ท าใหก้ารลงทะเบยีน
การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกดิขึน้พรอ้มกนั
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การด าเนินงานตลอดห่วง
โซ่มลูค่าการเกษตร

การลดความเหล่ือมล า้
และการเข้าถึงบริการและ

สวสัดิการ

• WAGRI เกษตรกรบรหิารการตดัสนิใจเชงิ
ยุทธศาสตรจ์ากขอ้มลูทีห่ลากหลาย

• FKII การรวมตวักนัของสถาบนัการศกึษาวจิยั
ภาคเกษตรและอื่นๆ เพือ่แลกเปลีย่น
ผลงานวจิยั 

การวางกลยทุธแ์ละการ
วิจยัการเกษตร

บริการดิจิทลั ญ่ีปุ่ น

การพฒันาศกัยภาพ
เกษตรกร ผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสียและเจ้าหน้าท่ีรฐัด้าน

การเกษตร

อินเดีย ไทย

WAGRI ฐานขอ้มลูส าหรบัเกษตรกร
ส าหรบั เพื่อสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่กษตรกร
จะสามารถปรบัปรุงประสทิธภิาพการ

ผลติ

WAGRI เผยแพร่ขอ้มลูจากฝ่ายต่างๆ แลว้ให้
บรษิทัเอกชนน าไปพฒันาแพลตฟอรม์ ท าให้
เกษตรกรรายเลก็เขา้ถงึบรกิารในราคาถูก

เพราะผูใ้หบ้รกิารม ีeconomies of scale จาก
ฐานลกูคา้ขนาดใหญ

Field for Knowledge Integration and 
Innovation (FKII) จดัสมันาและเวริค์ชอป
ระหว่างสมาชกิเพือ่แลกเปลีย่นงานวจิยั
ดา้นการเกษตรทีบ่รูณาการกบัดา้นอื่น  ๆ

Kisan Suvidha แอปใหข้อ้มลูดา้น
การเกษตรครบวงจร อาท ิสภาพอากาศ 
การตลาด การอบรม รวมทัง้บรกิารให้

ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ

Farmer’s Portal เวบ็ไซต ์one-stop-
shopใหบ้รกิารขอ้มลูแก่เกษตรกร เช่น 
เมลด็พชื ปุ๋ ย ยาฆา่แมลง คู่คา้ และ

จรยิธรรมการเกษตร

• บรกิารหมายเลขโทรฟรเีพือ่ช่วยตอบปัญหา 
หรอืใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกร

• ช่องทางบรกิารขอ้มลูต่างๆ ส าหรบักลุ่ม
ผูร้บับรกิารทีม่รีะดบัการเขา้ถงึเทคโนโลยี
สือ่สารทีต่่างกนั (เวบ็ไซต์/แอป/ SMS/โทร)

mKisan Portal แพลตฟอรม์ที่
ผูเ้ชีย่วชาญสามารถสง่ค าแนะน าไปให้

เกษตรกรไดแ้บบระบุเป้าหมาย

• ศนูยข้์อมลูเกษตรแห่งชาติ ใหบ้รกิารขอ้มลู
ดา้นการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (สศก.)

• ฐานข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวม
ขอ้มลูเศรษฐกจิการเกษตรทีส่ าคญั เช่น ราคา  
สถานการณ์การผลติและการตลาด (สศก.)

• Farmbook แจง้ปรบัปรุงขอ้มลูกจิกรรมการ
เพาะปลกู ตดิตามผลการแจง้ปรบัปรงุ รวมถงึ
ตดิตามผลการเขา้รว่มโครงการภาครฐั (กสก.)

• Agri-mapแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการ
เชงิรุก (พด.)

• เกษตรดิจิทลั  ใหบ้รกิาร ความรู ้ขา่วสาร 
ดา้นการเกษตร และเพิม่ช่องทางส าหรบั
เกษตรกรตรวจสอบสทิธิร์บัเงนิเยยีวยา/
อุทธรณ์ (กษ.)

• มาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุน
เพ่ือการพฒันาเกษตรกร (Depa)

ศนูยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม
รวบรวมเทคโนโลย ีนวตักรรม และองค์

ความรูด้า้นการเกษตร (สป.กษ.)
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ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศไทย ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (ญีปุ่่ น) ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (อนิเดยี)



ส่ิงท่ีเกษตรกรและหน่วยงานภาครฐัจะได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการเกษตร

306

การวางกลยทุธ์
และวิจยั

การด าเนินงาน

การเข้าถึงบริการ
และสวสัดิการ

การพฒันา
ศกัยภาพ

• ระบบฐานข้อมูล
ปัจจยัการผลิต –
ราคา ผูข้าย ความ
ตอ้งการปัจจยัการ
ผลติแบ่งตามพื่นที่

• ระบบวิเคราะห์
เกษตรกรรมท่ีเหมาะสม
รายเกษตรกร –ปลกูอะไร

• ระบบคาดการณ์ราคา
สินค้าเกษตรแปรรปู

• ระบบคาดการณ์ราคา
ตลาดของสินค้าเกษตร  
แบ่งตามพืน้ที่

• ระบบให้ค าแนะน าการ
แปรรปูสินค้าเกษตร
มลูค่าสงู

• ระบบให้ความรู ้ฝึกอบรมเกษตรกร ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าท่ีภาครฐั ออนไลน์ –การเกษตรมลูค่าสงู การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร การ
บรหิารจดัการการเกษตร 

• ระบบข้อมูลสวสัดิการเกษตรกรรายบคุคล–ขอ้มลูการประกนัรายไดเ้กษตรกร กองทุนประกนัสงัคม กองทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยาง กองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร สนิเชื่อเพื่อการเกษตร กองทุนพฒันาการเกษตร กองทุนเงนิออมแห่งชาต ิกองทุนสวสัดกิารชาวนาประกนัภยัพชืผล 

• โครงสรา้งพืน้ฐานด้านดิจิทลั – เน็ตประชารฐั / MDES / Free Wi-Fi / ศนูยด์จิทิลัชุมชน / คลาวดก์ลางภาครฐั / ศนูย ์DGTi นวตักรรมดจิทิลัทอ้งถิน่

• แพลตฟอรม์ขายสินค้า
เกษตรออนไลน์ 

• ระบบข้อมลูสภาพแวดล้อม
–อากาศ ดนิ น ้า ศตัรพูชื โรค
ระบาด ภยัธรรมชาต ิ

• ระบบให้ค าแนะน าการ
เกบ็เก่ียว รายเกษตรกรเช่น 
พจิารณาอากาศ ปรมิาณน ้า

• ระบบข้อมลูผลผลิต /การ
เกบ็เก่ียว แบ่งตามพืน้ที่

Vision 2570
“มีแพลตฟอรม์กลางข้อมลูเกษตรกรรมของประเทศไทย เพ่ือเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนเช่ือมโยงข้อมูลภาคเกษตร ท่ีให้ข้อมลูท่ีครอบคลุมในทุกมิติ”

Thailand 
Agricultural Data 
Platform (TADP)

• ระบบวิเคราะหเ์กษตรกรรมท่ีเหมาะสมรายเกษตรกร
• ระบบข้อมูลผลผลิต/การเกบ็เก่ียว
• ระบบคาดการณ์ราคา
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าเกษตรออนไลน์
• ระบบข้อมูลสวสัดิการเกษตรกรรายบุคคล
• ระบบให้ความรูเ้กษตรกรและเจ้าหน้าท่ีภาครฐั เกษตรกร ภาครฐั

• ระบบบูรณาการข้อมูลเกษตรกร
รายบุคคล (Single View of Farmer) เช่น 
พืน้ทีเ่พาะปลกู ประเภทพชืทีป่ลกู ผลผลติ 
ตน้ทุน รายได ้หนี้ สวสัดกิาร

ประเภทบริการ

ห่วงโซ่มลูค่าการเกษตร

ปัจจยัการผลิต การผลิต การเกบ็เก่ียว การแปรรปู การตลาด
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล
การเกษตร 3 ระยะ

ระบบบูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอ้มลูของหน่วยงานการเกษตรต่างๆ ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์ทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั โดยเกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์จาก 
ระบบส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการเกษตรของประเทศ ระบบปฏทินิการผลติสนิคา้เกษตรเพื่อความมัน่คงทางอาหาร ระบบ Coaching Program 
Platform (CPP) ส าหรบัเป็นแหล่งความรูใ้หแ้ก่เกษตรกร และระบบ Public AI เพื่อเกษตรกรใชข้อ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจโดยระบบปัญญาประดษิฐ์
เป็นตน้ ในระยะถดัไป บูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอ้มลูการเกษตรเขา้กบัฐานขอ้มลูของหน่วยงานรฐัอื่น ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาวจิยัที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ โดยเกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์จากระบบ Public AI เพื่อเกษตรกรสามารถใชข้อ้มลูทีค่รอบคลุมหว่งโซ่มลูค่าการเกษตรทีร่วบรวมและ
วเิคราะหโ์ดยระบบปัญญาประดษิฐส์ าหรบัการตดัสนิใจ และระยะที ่3 คอืพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตรใหเ้ป็นระบบรวมศูนยข์อ้มูลและบรกิารจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้สงักดักระทรวงเกษตร กระทรวงอื่น ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรฐัจะมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัที่
ครอบคลุมการด าเนินการเกษตรตลอดห่วงโซ่มลูค่าการเกษตรส าหรบัเกษตรทุกกลุ่มทีร่วมขอ้มลูและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ณ จดุเดยีว

1) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ

3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 

แพลตฟอรม์ เพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะหแ์ละการใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาค
การเกษตร (Thailand 
Agricultural Data Collaboration 
Platform : THAGRI)

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ในการเชื่อมโยงและต่อยอดการใชป้ระโยชน์ขอ้มลู Big Data ภาคการเกษตร อนัไดแ้ก่ เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์
เทคโนโลย ีMachine Learning และ การรวบรวม Big Data ซึง่จะเป็นจดุเริม่ตน้ของการบูรณาการขอ้มลูภาคการเกษตรอยา่งเป็นระบบ น าไปสู่
เป้าหมายเพื่อการลดตน้ทุน เพิม่ผลผลติ และการบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีท่ีม่ผีลกระทบในทางบวกต่อเกษตรกร เพื่อคณุภาพชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้
มุง่เน้นการใชป้ระโยชน์ในการวางแผนบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม บูรณาการขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของระบบ Agri-Map และเชื่อมโยงขอ้มลูเขา้สู่
ฐานขอ้มลูศูนยข์อ้มลูเกษตรแหง่ชาต ิ(NABC) ในรปูแบบอตัโนมตัิ และมกีารก ากบัดูแลขอ้มลู (Data Governance) และจดัท าบญัชขีอ้มลู (Data 
Catalog) ทีเ่ป็นระบบและไดม้าตรฐาน

1) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) กรมพฒันาทีด่นิ

3) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ

4) สถาบนัสง่เสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาด
ใหญ่ภาครฐั (GBDI by DEPA)

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร

Thailand Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI

จดัท า MOU 
ระหว่าง

หน่วยงาน ท า 
Data Cleansing 
และจดัข้อมูลให้
อยู่ในมาตรฐาน

เดียวกนั

เร่ิมใช้และ
ขยายผลการ
ใช้งานไปสู่
ระบบ

วิเคราะห์และ
ประเมินผล

จดัท า  MOU และบูรณา
การกบัฐานข้อมูลภาครฐั

อ่ืน ภาคเอกชนและ
สถาบนัการศึกษา/วิจยัท่ี

เก่ียวข้อง

เร่ิมใช้งานและขยายผลการใช้
งานระบบให้ครอบคลุม
ทุกห่วงโซ่บริการด้าน

การเกษตร

พฒันาระบบการให้บริการท่ี
รวมศนูยไ์ว้ ณ จดุเดียว

เร่ิมใช้งานและพฒันา
ฐานข้อมูล และการให้บริการ

อย่างต่อเน่ือง

เช่ือมโยง
ฐานข้อมูล
ภายใน
กระทรวง

โดยสมบูรณ์
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การเพ่ิมโอกาสของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในอตุสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
1. SMEs มคีวามสามารถในการแขง่ขนัและมผีลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อผลติภณัฑ์มวล

รวมในประเทศทัง้ประเทศเพิม่สงูขึน้ 
2. ส่งเสรมิการปรบัตวัและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อแขง่ขนัในยคุดจิทิลัของ SMEs 
3. จ านวนวสิาหกจิเริม่ตน้ (Startup) ทีม่ศีกัยภาพเพิม่สงูขึน้

โดยประเดน็การขบัเคลื่อน รวมถงึ
• ส่งเสรมิ SMEs ในการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลีย่นผ่านเขา้สู่ยคุดจิทิลั
• พฒันาระบบนิเวศของ SMEs ใหม้ผีูป้ระกอบการทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว

แหล่งทุนของ
ผูป้ระกอบการ

ผูป้ระกอบการทาง
สงัคม

บทบาทของภาครฐั
ระบบนิเวศ

ผูป้ระกอบการ

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

8.3 สง่เสรมินโยบายทีมุ่่งเน้นการพฒันาที่
สนบัสนุนกจิกรรมทีม่ผีลติภาพ การสรา้งงานที่
สมควรความเป็นผูป้ระกอบการ ความสรา้งสรรค์
และนวตักรรมและสง่เสรมิการเกดิและการเตบิโต
ของวสิาหกจิรายย่อยขนาดเลก็และขนาดกลาง ซึง่
รวมถงึผ่านทางการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัใน
ทุกภาคสว่นของผูป้ระกอบการ 

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน
▪การขาดการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

SDGs’ Goal 8

Social Innovation

Entrepreneurship
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ช่วงเปิดตวั
(Launch 
Phase) ช่วงปกติ

(BAU Phase)

ช่วงเติบโต
(Growth 
Phase)

ช่วงขยายตวั
(Expansion 

Phase)

SME
Pain

Points

• ธนาคารไมใ่หกู้ย้มืเริม่ตน้ท าธุรกจิ จะหาเงนิทุนไดจ้ากทีไ่หน

• ศกึษาเจาะลกึตลาดไดท้ีไ่หน

• จดทะเบยีนธุรกจิอย่างไร

• เริม่ตน้อคีอมเมริซ์ตอ้งท าอยา่งไร

• สามารถพดูคุยกบัผูป้ระกอบการรายอื่นไดห้รอืไม่

ช่วงเปิดตวั

• ตลาดแบบไหนทีค่วรขยายฐานลกูคา้ใหม่

• ท าแบบ B2B หรอื B2C ควรเลอืกท าแบบไหน

• หากตอ้งการส่งออกจะเลอืกธนาคารอย่างไร

• เมือ่ไหรท่ีค่วรจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น

• จะหาเงนิทุนทีม่ากยิง่ขึน้และมอีตัราดอกเบี้ยทีต่ ่าลง
ไดอ้ยา่งไร

ช่วงขยายตวั

• จะว่าจา้งและรกัษาคนมคีวามสามารถไดอ้ย่างไร

• จะจดัการกบับญัชอีย่างไรไง

• จะรบัมอืกบัการจดัการดา้นกฎหมาย และขอ้บงัคบัใน
การก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอย่างไร

• จะเพิม่ประสทิธภิาพทีท่ างานอย่างไร

• ท าอยา่งไรถงึจะเพิม่ยอดขายและใชจ้่ายดา้น
การตลาดอยา่งคุม้ค่า

• เลอืกซพัพลายเออรไ์ดเ้หมาะสมหรอืไม่

• จะคาดการณ์ความตอ้งการสนิคา้ไดอ้ย่างไร

ช่วงปกติ

• เขา้ถงึเงนิทุนหมนุเวยีนไดอ้ยา่งไร

• ท าอยา่งไรถงึจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ยกระแสเงนิสด

• เมือ่ไหรค่วรจา้งผูจ้ดัการ

• จะใชเ้วลากบัการจดัการ HR และค่าตอบแทนใหน้้อยลงได้
อยา่งไร

• เมือ่มกีารท าสญัญาสามารถปรกึษาใครได้

ช่วงเติบโต
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (e-Services for SMEs)

• ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม

• สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม

• ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด
กลาง และขนาดย่อมแหง่ประเทศ
ไทย

• บรรษทัประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม

• กรมพฒันาธรุกจิการคา้
• กรมทรพัยส์นิทางปัญญา
• ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทนุ
• กรมสรรพากร
• กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่ง

ประเทศ
• กรมการคา้ต่างประเทศ
• ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้

แหง่ประเทศไทย
• ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั
• กระทรวงแรงงาน
• ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องคก์ารมหาชน) และหน่วยงาน
อื่น 

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การเร่ิมต้นและพฒันาธรุกิจ
และการขออนุมติั/อนุญาต

การด าเนินธรุกิจ งานบริการและข้อมูลสารสนเทศ
1 2 3

Biz Portal

แพลตฟอรม์กลางทีเ่ชื่อมโยงขอ้มลูและงานบรกิารตา่งๆ เพือ่
ภาคธุรกิจอย่างครบวงจร ตัง้แต่การขอใบอนุญาตเริม่ต้น
ธุรกจิ ตอ่อายุ ช าระธรรมเนียม แกไ้ขเปลีย่นแปลง ไปจนถงึ
ยกเลกิใบอนุญาต

DBD e-Registrations ระบบจดทะเบยีนนิตบุิคคล โปรแกรม Total Solutions for SMEs
รวบรวมบรกิาร Software และผลติภณัฑก์ารเงนิส าหรบั
SMEs 3 ดา้น ไดแ้ก่ Office Software, POS, Accounting

DBD e-Filing ระบบน าสง่งบการเงนิ

ระบบจองช่ือนิติบคุคล

DBD DataWarehouse+
คลงัขอ้มลูธุรกจิทีช่่วยใหผู้ป้ระกอบการรูท้นัสถานการณ์
ธุรกจิเพือ่น าไปใชว้เิคราะหว์างแผนกลยุทธ์

ระบบให้บริการหนังสือรบัรองนิติบคุคล

ระบบจดทะเบยีนทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ระบบย่ืนแบบ - ช าระภาษีออนไลน์

Thai SME-GP
ระบบลงทะเบยีน SMEs เพือ่เขา้ถงึการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั

SME ONE
แหล่งรวบรวมและประชาสัมพนัธ์ข้อมูล ความรู้ บริการ 
กิจกรรม ตลอดจนโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ทัง้ของ
ภาครฐัและเอกชน เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิ 
SME Connext
เครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มลู ขา่ว องคค์วามรู ้ขอ้มลู
กจิกรรมตา่งๆ และสทิธปิระโยชน์ตา่งๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการ 
SME ในรปูแบบแอพพลเิคชัน่

BOI E-Submission
ระบบยืน่ค าขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการสง่เสรมิการ
ลงทุนส าหรบั SMEs

SME Center แพลตฟอรม์รวบรวมขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ส าหรบั SME

Fitbiz แหลง่รวม Podcast สาระดีๆ  ส าหรบั SMEs

SME Coach
แพลตฟอรม์รบัสมคัรและใหบ้รกิารโคช้ดา้นธรุกจิและดา้น
เทคโนโลย ีเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่ SME

ระบบลงทะเบียน ผู้ประกอบการ SMEs
เพื่อรบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ อาท ิการรบัแจง้ขอ้มลูขา่วสารที่
เป็นประโยชน์ การเขา้ร่วมหลกัสตูรอบรม บรกิารใหค้ าปรกึษา 
รวมถงึบรกิารส่งต่อหน่วยงานภาครฐั เพื่อต่อยอดการความ
ชว่ยเหลอืในดา้นต่าง ๆ

โปรแกรมค านวณสขุภาพทางการเงิน SMEs

คยุกบัหมอหน้ี บยส

Thailand Readiness Assessment &
Knowledge Management: TERAK
ระบบประเมนิความพรอ้มการเป็นผูส้ง่ออก

EXIM E-learning
ระบบ E-Learning เพือ่ผูป้ระกอบการธรุกจิสง่ออก

บริการสมคัรขอสินเช่ือ SMEs ออนไลน์
ระบบบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรบัรองการ

ส่งออก-น าเข้าสินค้าทัว่ไป
ระบบรายงานน าเข้า - ส่งออก

Thailand Trust Mark
ระบบยืน่ค าขอตรารบัรองคณุภาพ T Mark เพือ่ช่วยเพิม่
โอกาสทางธุรกจิในตลาดตา่งประเทศ

จองคิวจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วน/บริษทัจ ากดั (กทม.)

จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ (e-Secure)

ผู้ประกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce)

ออกเลขประจ าตวันิติบคุคลตามกฎหมายต่างประเทศ 
(e-Foreign)

การส่งเสริมวืสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประยกุตใ์ช้ดิจิทลั

มาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุนเพ่ือการเร่ิมต้น
ธรุกิจอตุสาหกรรมดิจิทลั (depa Digital Startup Fund)

SME Knowledge Center
เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้น SME แก่วสิาหกจิประเภทตา่งๆ 

ระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเลก็ทรอนิก 
(e-Permit)

Trustmark Thai 
ระบบออกเครื่องหมายรบัรองและตรวจสอบการมตีวัตน 
และความน่าเชื่อถอืในการประกอบธรุกจิพาณชิย์
แบ่งเป็น DBD Registered และ DBD Verified

E-Service สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
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กรมการค้าต่างประเทศ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

ประชาชน

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจ

เจ้าหน้าท่ีภาครฐัผูบ้ริหารภาครฐั

ผูป้ระกอบธรุกิจต่างชาติ

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

กรมพฒันาธรุกิจการค้า

กรมสรรพากร

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

กรมศลุกากร ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั 
(องคก์ารมหาชน)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บรรษทัประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม

ISMED SME 
Center

กระทรวงพาณิชย์

บริการด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ในปัจจบุนั

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

ส านักงานปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ 
(องคก์ารมหาชน)

และภาคเอกชน



Best Practice 1:  e-SME  (SINGAPORE) 
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ขอบข่ายบริการ

แพลตฟอร์มออนไลน์  e-service และทรพัยากร
ต่างๆ ของภาครฐั เช่น การจดทะเบยีนธุรกจิ การ
สมคัรใบอนุญาตและทุน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ
และค าแนะน าเฉพาะส าหรบัธุรกจิผ่าน e-Adviser

One-stop ของระบบนิเวศดา้นการคา้และโลจิ
สตกิส ์ทีส่นบัสนุนความพยายามแปลงขอ้มลู
เป็นดจิทิลัและเชือ่มโยงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในห่วงโซ่
การคา้ ทัง้ในสงิคโปรแ์ละต่างประเทศ

One-stop portal ส าหรบัธุรกจิในการสมคัร
ทุนตามความจ าเป็น โดยไมต่อ้งตดิต่อ
หน่วยงานหลายแห่ง โดยมแีบบฟอรม์ที่
คล่องตวัขึน้ และเสน้ทางของการสมคัรสู่
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• Ministry of Trade and Industry
• Smart Nation and Digital Government Group 
• GovTech
• Singapore Customs
• Infocomm Media Development Authority
• Association of Small and Medium Enterprises 

ความส าเรจ็ และประโยชน์
• รอ้ยละ 83 ของ SMEs ในสงิคโปรม์กีลยุทธก์ารเปลีย่นผ่านสู่การใชด้จิทิลั (รอ้ยละ 54 ชะลอการน าไปใชห้ลงัควดิ-19 คลีค่ลาย)
• 30,000 SMEs ใช ้Start Digital Pack ระหว่างปี 2562-2563 
• 25,000 SMEs ใชบ้รกิาร SME Centre ต่อปี 

e-SME ส าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ม ีe-service ใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการในรปูแบบต่างๆ

SMEs ในสงิคโปร ์คอื องคก์รทีม่กีารจา้งงานน้อยกว่า 200 อตัรา หรอืมผีลประกอบการประจ าปีน้อยกว่า 200 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดย 
SMEs คดิเป็นรอ้ยละ 44 ของมลูค่าเพิม่องคก์รรวม และรอ้ยละ 72 ของการจา้งงานรวมของสงิคโปร ์(Department of Statistics)

เลขที่แสดงถึงนิตบิุคคลแต่ละราย ท าใหเ้กดิความสะดวก
ในการติดต่อกบัหน่วยงานรฐับาลต่างๆ โดยรฐับาลได้มี
การแจกซอฟท์แวร์ที่เทยีบ UEN กบัเลขทีม่อียู่เดมิให้กบั
หน่วยงานรฐัและเอกชน 

Start Digital Pack 
ช่วย SMEs ใหม่ หรอื SMEs ทีใ่หม่ต่อเทค
โลยีดิจิทัล เพื่อเริ่มธุรกิจโดยใช้การแก้ไข
ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยดีจิทิลัที่ง่ายต่อการ
ปรบัใช้

Digital Resilience Bonus 
จ่ายเงนิให ้SMEs ในภาคบรกิาร
อ าห า ร แล ะค้ าปลีกที่ ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบจาก โควดิ-19

Grow Digital 
SMEs สามารถเขา้ร่วมใน B-2-B หรอื 
B-2-C e-commerce แพลตฟอร์ม และ
ขายของต่างประเทศโดยอยู่ในสงิคโปร์
ได้

SME Digital Tech Hub
ศูนย์ให้ค าแนะน าแก่ SMEs ด้านเทคโนโลยดีจิทิลั โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ ในเรื่องที่ซบัซ้อน เช่น Data Analytics และ 
Cybersecurity

Advanced Digital Solutions (ADS)
ช่วยองคก์รพฒันาความสามารถดา้นดจิทิลัในระดบัที่สูงขึน้
และส่งเสรมิใหป้รบัใชเ้ทคโนโลยลี ้ายุค

บรกิาร SMEs เช่น การขยายธุรกจิไป
ต่างประเทศ การเงนิ ประสทิธภิาพการผลติ
เป็นตน้ ผ่านการใหค้ าแนะน า เวริค์ชอป 
โครงการต่างๆ โดยผูป้ระกอบการสามารถท า
การนดัหมายออนไลน์ 
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ
• Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
• Digital Agency 

jGrants ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรบัเขา้ถงึเงนิสนับสนุนจาก
ภาครฐั ทีค่รอบคลุมทกุขัน้ตอน

Mirasapo plus แพลตฟอร์ม
ครบวงจรส าหรบัผูป้ระกอบการ
ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)

Safety Net ระบบยื่นตรวจสอบ
ด้ า นคว ามคว ามปลอดภัย
อตุสาหกรรมและผลติภณัฑ์

gBiz Form ระบบยื่ นแบบฟอร์ม
ออนไลน์ เพื่อขออนุมตัโิดย Ministry 
of Economy, Trade and Industry 

DX Promotion Portal บรกิาร
ช่วยเหลือธุ รกิจ เพื่ อการน า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาประยุกต์ใช้

TeCOT ระบบตรวจสอบและจอง
บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเทีย่ว
ธรุกจิ (Business traveler)

บริการต่างๆ ของ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) อาทิ

บริการของหน่วยงานภาครฐัอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกบั gBiz ID อาทิ

• ระบบประกนัสงัคมอเิลก็ทรอนกิส ์(Japan Pension Service)
• ระบบบรกิารธุรกจิการเกษตร (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)
• ระบบจดทะเบยีนธุรกจิอาหาร (Ministry of Health, Labor and Welfare)
• ระบบบรกิารธุรการดา้นการเงนิ (Financial Service Agency)
• ระบบขึน้ทะเบยีนธุรกจิจดัการบา้นเช่า (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)

Authentification

Account Creation

G Biz ID คอื ระบบตรวจสอบและยนืยนัตวัตนออนไลน์ทีช่่วยใหธุ้รกจิสามารถเขา้ถงึบรกิารออนไลน์ของภาครฐัดา้นธุรกจิไดโ้ดยใช้
บญัชเีดยีว gBiz ID ถูกรเิริม่ขึน้โดย Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) และเริม่ใชก้บับรกิารต่างๆ ของกระทรวง
ก่อนในระยะแรก ต่อมาไดม้กีารขยายออกไปครอบคลุมบรกิารดา้นธุรกจิทีอ่ยู่ภายใตก้ารดแูลของหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ จนในปัจจุบนั
ไดข้ยายไปครอบคลุมบรกิารออนไลน์ของภาครฐักว่า 20 บรกิาร



Best Practice 2: Mirasapo Plus (JAPAN)
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ขอบข่ายบริการบนเวบ็ไซต ์Mirasapo Plus:

Support Systems/Measures Navigation Supporter/Support Agency Navigation Case Study Navigation

บริการช่วยค้นหาระบบ/มาตรการสนับสนุนต่างๆ อาท ิ
เงนิอุดหนุน ภาษ ีทีเ่กีย่วขอ้งและเหมาะสมกบัธุรกจิของผู้
ค้นหา และครอบคลุมการด าเนินการตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ไป
จนถงึขยายธุรกจิ

บริการแนะน าหน่วยงานสนับสนุน/ผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ช่วยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการแก้ปัญหาของ SMEs โดย
สามารถเลือกค้นหาได้จากต าแหน่งที่ตัง้ใกล้เคีย งและ
ประเดน็ปัญหา

บริการรวบรวมกรณีศึกษา ส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับใช้ทัง้ด้านการ
บรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากระบบสนบัสนุน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• Ministry of Trade and Industry
• Smart Nation and Digital Government 

Group และ GovTech Japan Patent Office

Mirasapo Plus (‘Supporting the Future’) คอื “One-stop Website” ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่
รวบรวมขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการสนบัสนุนต่างๆ พรอ้มทัง้เชื่อมโยงไปยงัระบบรบัสมคัรหรอืแบบฟอรม์ทีต่้องใชก้รอกใบสมคัร
เพื่อรบัการสนบัสนุน นอกจากนี้ ยงัใหบ้รกิารค าปรกึษากบัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นที ่SMEs สามารถเลอืกใชบ้รกิารได้

แมว้่า Mirasapo จะรวบรวมขอ้มลูไวเ้ป็นจ านวนมากแต่กม็กีารจดัหมวดหมูท่ีเ่ป็นระบบ มฟัีงกช์ ัน่จ ากดัผลลพัธก์ารคน้หา รวมทัง้ฟังกช์ ัน่แนะน าเนื้อหาจากขอ้มลูลงทะเบยีนของสมาชกิอกีดว้ย

ความส าเรจ็ และประโยชน์
• เวบ็ไซต ์Mirasapo ดัง้เดมิประสบความส าเรจ็ มผีูเ้ขา้ใชเ้ป็นจ านวนมาก ท าใหม้กีารต่ออายุและพฒันา

มาเป็น Mirasapo Plus (Version 2)
• ท าหน้าทีเ่ป็นฐานขอ้มลู “all-in-one” ส าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs
• ในขณะเดยีวกนั รฐับาลกส็ามารถใชป้ระโยชน์จากสถติแิละขอ้มลูผูเ้ขา้ใชใ้นการปรบัปรงุนโยบายการ

สง่เสรมิธุรกจิ SMEs ไดอ้กีดว้ย
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

E-Service ในด้าน SMEs:

e-Estonia ส าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ม ีe-service ใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ e-
residency, e-procurement, e-tax, e-banking, e-business register และ e-customs เป็นตน้

e-residency 
• เอสโตเนียเป็นประเทศแรกทีเ่สนอ e-Residency ส าหรบัการยนืยนัตวัตนทางดิจทิลัทีอ่อกโดย

รฐับาล และสถานะทีส่ามารถเขา้ถงึสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีโ่ปรง่ใสของเอสโตเนีย
• ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการยนืยนัตวัตนทางดจิทิลัจากทัว่โลกสามารถตัง้บรษิทัในสหภาพยุโรป และ

บรหิารธรุกจิออนไลน์จากทีใ่ดกไ็ด้

e-tax
• ระบบการยื่นภาษอีเิลก็ทรอนิกสจ์ดัท าโดย Estonian Tax and Customs Board
• ในแต่ละปี รอ้ยละ 98 ของผูต้อ้งเสยีภาษยีื่นแบบออนไลน์

e-procurement
• ระบบลงทะเบยีนจดัซือ้จดัจา้งออนไลน์ และขอ้แนะน าและการอบรมเพื่อชว่ยธรุกจิในการใชง้าน
• บรกิาร เช่น eNotification, eSender, eAccess, eCommunication, eSubmission, eEvaluation, 

eAward, eAuction และ eCatalogues เป็นตน้

Digital Platform for Participation of Business in High-level Visits to Remote Markets 
(visiidid.ee)
• เป้าหมายเพื่อเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศและแนะน าเอสโตเนียในฐานะคู่ค้าส่งออกที่เชื่อถอืได ้

รวมทัง้จดัตัง้ตวัแทนธรุกจิส าหรบัผูม้าเยอืนชัว่คราวทีส่ าคญั

e-banking
• การเปิดบญัชีออนไลน์โดยใช้ e-ID หรอื e-Residency การ์ด การสมัภาษณ์ทางวิดิโอ และ

เทคโนโลยกีารจดจ าใบหน้า โดยธนาคารได้ยกระดบัใหก้ารระบุตวัตนของลูกค้ามคีวามปลอดภยั
มากขึน้

• รอ้ยละ 99 ของการท าธรุกรรมทางธนาคารในเอสโตเนียเกดิออนไลน์

e-business register
• เครื่องมอืทีก่้าวหน้าและปลอดภยัส าหรบัผูป้ระกอบการลงทะเบยีนธุกิจใหม่ออนไลน์ โดยใช ้ID

การด์ Mobile-ID หรอื e-Residency การด์ และใชเ้วลาไม่กี่นาท ีจากเดมิทีใ่ชเ้วลา 5 วนั และไม่
ตอ้งใชก้ารรบัรองเอกสาร

• นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนขอ้มูลในทะเบียนธุรกิจ ยื่นรายงานประจ าปี บรหิาร
รายชื่อสมาชกิส าหรบัพรรคการเมอืง หรอื สอบถามรายละเอยีดของบรษิทัอื่นได้

Gateway to Estonia (www.eesti.ee)
• แหล่งขอ้มลูและขอ้ก าหนดทัง้หมดเกีย่วกบัการเปิดและบรหิารบรษิทั เชน่ กจิกรรมดา้นการบรหิาร 

การเริม่ตน้ธรุกจิ ภาษ ีและขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย ถูกรวบรวมอยู่ใน portal นี้ 
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การด าเนินงานตลอดห่วง
โซ่การส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) 

การส่งเสริมและติดตาม
การลงทุน

Start Digital Pack ช่วย SME ใหม่ 
หรอื SME ทีใ่หม่ต่อเทคโลยดีจิทิลั เพื่อ
เริม่ธุรกจิโดยใชก้ารแกไ้ขปัญหาโดยใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัทีง่่ายต่อการปรบัใช้

การวางกลยทุธด้์านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 

บริการดิจิทลั สิงคโปร์

การพฒันาศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการ ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียและเจ้าหน้าท่ีรฐั

ด้าน SMEs

ญ่ีปุ่ น ไทย

Go Business บรกิาร e-service และ
ทรพัยากร เช่น จดทะเบยีนธุรกจิ สมคัร
ใบอนุญาตและทุน รวมถงึใหค้วาม

ช่วยเหลอืและค าแนะน าผ่าน e-Adviser

BGP One-stop portal ส าหรบัธุรกจิใน
การสมคัรทุน โดยไม่ตอ้งตดิต่อ

หน่วยงานหลายแหง่

SME Centre บรกิาร SME เช่น การ
ขยายธุรกจิไปต่างประเทศ การเงนิ 

ประสทิธภิาพการผลติ เป็นตน้ ผ่านการ
ใหค้ าแนะน า เวริค์ชอป โครงการต่างๆ

Mirasapo Plus บรกิารแนะน า
หน่วยงานสนบัสนุน/ผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อ
ช่วยใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัแกปั้ญหาของ 

SMEs

Mirasapo Plus  บรกิารช่วยคน้หา
ระบบมาตรการสนบัสนุนต่างๆ ที่
ครอบคลุมการด าเนินการตัง้แต่เริม่

ก่อตัง้ไปจนถงึขยายธุรกจิ

Mirasapo Plus  บรกิารช่วยคน้หา
ระบบมาตรการสนบัสนุนต่าง ๆ รวม 

เงนิอุดหนุนและภาษี

Mirasapo Plus บรกิารรวบรวม
กรณีศกึษา ส าหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิ 

SMEs

• DBD DataWarehouse+ (คลงัขอ้มลูธุรกจิใชว้เิคราะหว์างแผนกลยทุธ)์
• SME Knowledge Center (เผยแพร่องคค์วามรูด้า้น SME แก่วสิาหกจิประเภท

ต่างๆ)  (สสว.)

• Biz Portal (แพลตฟอรม์กลางทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูและงานบรกิารต่างๆ เพือ่ภาค
ธุรกจิอย่างครบวงจร) (สพร. และหน่วยงานอื่น)

• SME ONE (แหล่งรวบรวมขอ้มลู ความรู ้บรกิาร กจิกรรมส าหรบั SME) (สสว.)
• NSW - ระบบการบรกิารเชือ่มโยงขอ้มลูหน่วยงานภาครฐัและภาคธุรกจิ 

(G2G,G2B และ B2B) ส าหรบัการเขา้ ส่งออก และโลจสิตกิส ์รองรบัการ
เชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างประเทศ

BOI E-Submission
ระบบยื่นค าขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการสง่เสรมิการลงทุน

ส าหรบั SMEs

• ระบบลงทะเบียน ผูป้ระกอบการ SME เพือ่รบัสทิธปิระโยชน์ เช่น การเขา้ร่วม
หลกัสตูรอบรม (สสว.)

• EXIM E-learning
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ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศไทย ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (สงิคโปรแ์ละญีปุ่่ น)
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การวางกลยทุธ์

การด าเนินงาน

การลงทนุ

การพฒันา
ศกัยภาพ

• ระบบอบรมผูป้ระกอบการออนไลน์- หลกัสตูรอบรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยดีจิทิลั การบรหิารจดัการ บญัช ีการเงนิ การตลาด เป็นตน้ 
• ระบบพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการรายบคุคล – ใหค้ าแนะน าการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ตามความตอ้งการรายบุคคล ผ่านการสมัมนา เวริค์ชอป และโครงการต่างๆ และ

บนัทกึประวตักิารอบรมและผลการฝึกอบรมเพือ่วางแผนพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนื่อง

• ระบบข้อมลูการลงทุน SMEs – One-Stop Portal ส าหรบัยืน่ค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน คน้หามาตรการสนบัสนุน รวมเงนิอุดหนุนและภาษี
• ระบบข้อมลูมาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs – ผูป้ระกอบการตรวจสอบสทิธกิารไดร้บัความชว่ยเหลอืของทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน
• โครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลั – เน็ตประชารฐั / MDES / Free Wi-Fi / ศนูยด์จิทิลัชุมชน / คลาวดก์ลางภาครฐั / Software / Web Service / Prompt Pay / QR Payment

Vision 2570
“ภาคธรุกิจเข้าถึงการท าธรุกรรมกบัรฐั และข้อมลูการส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัของรฐั ผา่นแพลตฟอรม์ส าคญัครบถ้วนทัง้ห่วงโซ่มลูค่า”

Thailand SMEs 
Data Platform 

(TSDP)

• ระบบ SMEs One-stop Service
• ระบบให้ค าปรกึษา SMEs
• ระบบข้อมูลการค้าและโลจิสติกส ์
• แพลตฟอรม์ขายสินค้าและบริการออนไลน์
• ระบบข้อมูลการลงทุน และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
• ระบบพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการรายบคุคลผูป้ระกอบการ ภาครฐั

• ระบบบูรณาการข้อมูล SMEs ของ
หน่วยงานต่างๆ ภาครฐั

• ระบบบูรณาการข้อมูล SMEs ราย
ผูป้ระกอบการ (Single View of SMEs) 
เช่น ขอ้มลูธุรกจิ อุตสาหกรรม รายได ้ช่วง
ระยะในวงจร ธุรกจิ เป็นตน้

ประเภทบริการ

ห่วงโซ่มลูค่า SMEs

ปัจจยัการผลิต การผลิต โลจิสติกส์ การตลาด การบริการ

• ระบบให้ค าปรึกษา SMEs - เวบ็ไซต์ และ/หรอื แอปพลเิคชนั ส าหรบั SME ขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ 
• ระบบ SME Exchange – ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอ้มลู และประสบการณ์การด าเนินงานต่างๆ 

• แพลตฟอรม์ขายสินค้าและบริการออนไลน์ในและต่างประเทศ• ระบบข้อมลูการค้าและโล
จิสติกส ์แบ่งตามพืน้ที่

• ระบบ Software as a Service (SaaS) - ใหS้ME ใชเ้พือ่ประกอบธุรกจิ เช่น ระบบบญัช ีระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล ระบบจดัซื้อจดัจา้ง
• ระบบ SMEs One-stop Service - แพลตฟอรม์กลางทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูและงานบรกิารส าหรบั SMEs แบบ End-to-end ทีค่รบวงจรตลอดห่วงโซ่มลูค่า

• ระบบฐานข้อมลูปัจจยัการ
ผลิต ราคา ผูข้าย เป็นตน้

• ระบบข้อมลู SMEsแบ่ง
ตามพืน้ที่
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั
โครงการหน่ึงรหสั หน่ึง
ผูป้ระกอบการ (One Identification 
: ID One SMEs) ระยะท่ี 2

โครงการ ONE ID และพฒันาระบบ Single Sign On เป็นการบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัใน
ทุกภาคส่วนของผูป้ระกอบการ SME รวมถงึจะเป็นการสรา้งระบบการสง่ต่อการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีส่ามารถ ตดิตาม ประเมนิศกัยภาพ และวดัผล
การพฒันา SME อย่างมปีระสทิธผิล โดยป็นการต่อยอดจากโครงการน ารอ่งระยะที ่1 (สงิหาคม 2564-มกราคม 2565) และระยะที ่2 (กุมภาพนัธ-์กนัยายน 2565)

1) ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและย่อม (สสว.)

โครงการ MOC Service Portal ระบบ Single Sign-on รวมการเขา้ถงึบรกิารของกระทรวงพาณชิยท์ีส่ าคญั ณ จุดเดยีว 1) สป. กระทรวงพาณชิย์

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal 
ให้ครอบคลมุข้อมลูและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ 
จดุเดียว

การต่อยอดโครงการ Biz Portal ในปัจจุบนัใหค้รอบคลุมขอ้มลูและบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ จุดเดยีว เช่น การรวมขอ้มลูและบรกิารดา้น การเงนิการธนาคาร 
การคา้และโลจสิตกิส ์การขอรบัเงนิอุดหนุนและความช่วยเหลอืส าหรบั SME การจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั ความปลอดภยัดา้นอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ ์และการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการ เป็นตน้ โดย 1) มกีารจดัหมวดหมูท่ีเ่ป็นระบบ มฟัีงกช์ ัน่จ ากดัผลลพัธก์ารคน้หา รวมทัง้ฟังกช์ ัน่แนะน าเนื้อหาจากขอ้มลูลงทะเบยีนของสมาชกิ 2) 
มบีรกิารแนะน าหน่วยงานสนบัสนุน/ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ช่วยใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัแกปั้ญหาของ SMEs โดยสามารถเลอืกคน้หาไดจ้ากต าแหน่งทีต่ ัง้ใกลเ้คยีงและประเดน็
ปัญหา รวมทัง้บรกิารรวบรวมกรณศีกึษา ส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิ SMEs เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปรบัใชท้ัง้ดา้นการบรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากระบบสนบัสนุน

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) กพร.

โครงการศนูยก์ลางข้อมูล SMEs
แห่งชาติ (Big Data)

รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั SMEs ในทุกมติทิีค่รอบคลุมภาคธุรกจิทีม่จี านวนกว่ารอ้ยละ 99 ของประเทศ เพือ่เป็นฐานขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบาย รวมถงึการ
พจิารณาในการด าเนินธุรกจิต่างๆ โดยภาคเอกชน 

1) ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและย่อม (สสว.)

2) ส านกังานสถติแิห่งชาติ

3) กรมพฒันาธุรกจิการคา้

4) กรมส่งเสรมิการเกษตร

5) ส านกังานประกนัสงัคม

6) กรมศุลกากร

7) ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการหน่ึงรหสั หน่ึง
ผูป้ระกอบการ (One 

Identification : ID One 
SMEs) ระยะท่ี 2

เช่ือมต่อข้อมลูและบรูณาการ
กบั พณ. กษ. รง. มท. และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการ MOC Service Portal

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ให้ครอบคลุมข้อมูลและบริการตลอดห่วงโซ่
มูลค่าของ SME ณ จดุเดียว

เช่ือมโยงฐานข้อมูลและบูรณาการ
ข้อมลูโครงการต่าง  ๆ

สร้างระบบวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินศกัยภาพ และ
วดัผล รวมทัง้พฒันาและปรบัปรงุข้อมูลให้ทนัสมยั

โครงการศนูยก์ลางข้อมูล SMEs แห่งชาติ (Big Data)

พฒันาระบบ ONE ID กบั สพร.

โครงการพฒันาระบบศนูยก์ลางการเช่ือมโยงข้อมลู ด้านการขนส่งและโลจิสติกสข์องประเทศ ผา่นระบบ National Single Window (NSW)



การพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านแรงงาน
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การพฒันาฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถ
การแข่งขนัของแรงงานไทย

โครงสร้างตลาดแรงงานแนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

8.5 บรรลุการจา้งงานเตม็ทีแ่ละมผีลติภาพ และ
การมงีานทีส่มควรส าหรบัหญงิและชายทุกคน
รวมถงึ เยาวชนและผูม้ภีาวะ ทุพพลภาพและ
ใหม้กีารจ่ายทีเ่ท่าเทยีมส าหรบังานทีม่คีุณค่า
เท่าเทยีมกนั

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เชื่อมโยงระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและ
คุณสมบตัผิูห้างานรายบุคคล เขา้กบั
ระบบวเิคราะหค์ุณสมบตัแิละทกัษะ
ของผูห้างาน เพื่อระบุต าแหน่งงานวา่ง
ทีต่รงกบัคุณสมบตัขิองผูห้างาน

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน
▪การขาดการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้
อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

SDGs’ Goal 8

Workforce and 
Employment

การปฏิรปูการบริหารจดัการ
การเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติ

การจดัตัง้ธนาคารแรงงาน
และการจดัท าฐานข้อมูล

▪ การปฏริูปและการพฒันา ดา้นการเตรยีมคนก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

▪ การปฏริูปและการพฒันา การเรียนการสอนในสาขา
ช่าง หรอือาชวีศกึษาและฝีมอืแรงงาน

▪ การปฏิรูปและการพฒันา ประชากรวยัท างาน ก าลัง
แรงงาน ใหม้ศีกัยภาพสามารถใช ้ประโยชน์แรงงานได้
เตม็ที ่ภายใตโ้อกาสและเสรภีาพในการเลอืกอาชพี

▪ การปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
เชงิรุกอย่างเป็นระบบและยัง่ยนื

▪ การปฏิรูปเพื่อส่งเสริมอาชีพของคนไทยเพื่อ
ความมัน่คงดา้นแรงงานและเพือ่ยกระดบัให้เป็น
ผูป้ระกอบการ

▪ การจดัตัง้ธนาคารแรงงานเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชวีติผูใ้ชแ้รงงาน

▪ การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้อย่าง
บูรณาการเพื่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และ 
การขบัเคลือ่นแนวนโยบายดา้นแรงงาน

การคุ้มครองทางสงัคม

ระบบอบรมและรบัรองทกัษะ

ตลาดแรงงานท่ีเปิดกว้าง

การสร้างงานและ
ความเป็นผูป้ระกอบการ

การเปล่ียนแปลงของงานและทกัษะ

โมเดลการท างานรปูแบบใหม่ 
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การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สงัคมผูส้งูอายมุากขึน้ 

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศก าลงัพฒันาไม่กี่ประเทศทีเ่ป็น ‘สงัคมสูงอายุ’ (Aging Society) นัยส าคญัประการหนึ่งของปรากฏการณ์ดงักล่าวคอืการที่ขนาดของก าลงั
แรงงาน (Workforce Population) ในระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง จากการคาดการณ์โดยสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ประชากรวยั
ท างานมแีนวโน้มลดลงจาก 43.26 ลา้นคนในปี 2563 เป็น 36.5 ลา้นคนในปี 2583 การกา้วสู่สงัคมสงูวยัแบบสมบูรณ์ (Aged Society) 

ผลิตภาพแรงงานท่ีมีอตัราการเติบโตต า่

ตลอดระยะเวลาเกอืบ 20 ปี ทีผ่่านมาพบว่า แนวโน้มผลิตภาพแรงงานของไทยไม่เติบโตมากนัก ภาคอุตสาหกรรมแมจ้ะมมีลูค่าสูงกว่าภาค
อื่น ๆ แต่ก็ยงัม ีอตัราการเตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดยีวกนัหากเทยีบกบัประเทศชัน้น าในอาเซยีนอย่างสงิคโปร ์และ มาเลเซยี พบว่า
ผลติภาพแรงงานของไทยยงัคงตามหลงัสองประเทศนี้ค่อนขา้งมาก

ตลาดแรงงานยงัคงไม่มีความสอดคล้อง (Labour Market Mismatch)

กล่าวคอื ยงัคงมีความขาดแคลนแรงงานในระดบัล่าง (ระดบัมธัยมศึกษาหรือต า่กว่า) เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกนัยงัคงไม่สามารถสร้างงานให้แรงงาน
ระดบัอดุมศึกษาได้ สาเหตุหลกั คอื ความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน (Vertical Mismatch) ที่ภาคการศกึษาไม่สามารถผลติก าลงัคนที่ตรงต่อความ
ตอ้งการได ้ขณะเดยีวกนัคุณภาพ การศกึษาก่อใหเ้กดิปัญหาความไมส่อดคลอ้ง (Horizontal Mismatch)

ทีม่า: ยุทธศาสตรก์ารแกไ้ขและป้องกนัการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และรวบรวมจากหลายเวบ็ไซต์ 323
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แนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของแรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานทีม่คีวามหลากหลายและเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จากการส ารวจแรงงงานนอกระบบโดยส านักงานสถติแิห่ งชาต ิในปี 
2561 พบว่า ในจ านวนผู้มงีานท าทัง้สิ้น 38.3 ล้านคน เป็นผู้มงีานท าที่ไม่ได้รบัความคุ้มครองหรือไม่มีหลกัประกนัทางสงัคมจากการท างานหรอืที่ต่อไปนี้เรยีกว่า 
“แรงงานนอกระบบ” จ านวน 21.2 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 55.3 

การพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ

ในประเทศทีก่ าลงัพฒันาในระดบัสูง พบว่าแรงงานรุ่นใหม่มกัจะไม่ นิยมท างานประเภท 3 D หรอืงานสกปรก (Dirty Job) งานยาก (Difficult Job) และงาน
อนัตราย (Dangerous Job) ส่งผลใหน้ายจา้งต้องหนัไปพึง่พาแรงงานต่างชาตกิึ่งทกัษะจากประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่ม CLMV การจ้างแรงงานราคาถกูเหล่าน้ี
ส่งผลให้นายจ้างละเลยแนวปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงปัญหาสงัคมด้านต่าง ๆ นอกจากนัน้ ประเทศไทยยงัเคยประสบภาวะขาดแคลนแรงงาน
เนื่องมาจากการทีแ่รงงานต่างชาตกิลบัถิน่ ดงัปรากฏใหเ้หน็เช่นเดยีวกนัในช่วงสถานการณ์โควดิ 19

การขาดแคลนแรงงานทกัษะฝีมือเฉพาะ

ปัจจุบนัภาคธุรกจิเอกชนมคีวามต้องการช่างเทคนิคท่ีมีฝีมือและประสบการณ์ในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านเป็นจ านวนมากขึน้ แต่หาคนที่มคีุณภาพ
ตามทีต่้องการไม่ได ้ในขณะเดยีวกนัก็ยงัคงมปัีญหาว่างงานของผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาที่ไม่มปีระสบการณ์และการขาดแคลนดา้นปรมิาณส าหรบั
ก าลงัคนในระดบัสูง โดยเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (วศิวกรรมเครื่องกลโลหะการ ไฟฟ้า เคม ีเครื่องมอืวดัและควบคุมโยธาคอมพวิเตอร์ ) ด้าน
การตลาดและการจดัการ ธุรกจิท่องเทีย่ว สิง่แวดลอ้มการแพทย ์และเกษตรสมยัใหม่

ทีม่า: ยุทธศาสตรก์ารแกไ้ขและป้องกนัการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และรวบรวมจากหลายเวบ็ไซต์ 324



สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านแรงงาน

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านแรงงาน

• ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน
• กรมการจดัหางาน
• กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
• กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน
• ส านกังานประกนัสงัคม
• สภาคุณวุฒวิชิาชพี
• กรมบญัชกีลาง
• ส านกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน
• สถาบนัส่งเสรมิความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน

• ส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

• บรษิทั ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั กบัหน่วยงานภาครฐั อาทิ
กระทรวงแรงงาน หน่วยงาน
การศกึษา ภาคเอกชน และภาค
ประชาสงัคม

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การวางกลยุทธแ์รงงาน
1

การค้นหาและสมคัรงาน
2 การลดความเหลื่อมล า้ 

การคุ้มครองสิทธ์ิ และการเข้าถึง
บริการและสวสัดิการของแรงงาน

3

การพฒันาศกัยภาพแรงงาน
4

ไทยมีงานท า
เวบ็ไซตศ์ูนยก์ลางรบัสมคัรงาน ทัง้ภาครฐั 
เอกชนรวมถงึหลกัสตูรการฝึกอบรม ระบบให้บริการผูป้ระกนัตนผา่น

อินเทอรเ์น็ต
สมาชกิผูป้ระกนัตนสามารถเขา้สูร่ะบบเพือ่
ต ร ว จ สอบข้ อ มู ล ก า ร ส่ ง เ งิน สมทบ 
ตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ
เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล รวมถึงแจ้ง
ประสบอันตรายเนื่ องจากการท างาน 
(e-compensate)

บตัรประกนัสงัคมอิเลก็ทรอนิกส ์
SSO  Connect

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการ
เยียวยานายจ้างและผูป้ระกนัตน 

(COVID-19)
e-Service สวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

ศนูยข้์อมลูแรงงานแห่งชาติ 
(NLIC)
แหล่ งข้อมูลกลางด้านแรงงานของ
ประ เทศ ซึ่ งมีกา รรวบรวมทิศทาง
ตลาดแรงงาน การวิเคราะห์ความ
ต้องการจา้งงาน อตัราการว่างงาน และ
สดัส่วนก าลงัแรงงานของไทย 

M-Powered 
พอรท์ลัเพื่อการหางาน และพฒันาทกัษะ
ของแรงงานทีเ่ป็นเยาวชน

M-Powered 
พอรท์ลัเพื่อการหางาน และพฒันาทกัษะ
ของแรงงานทีเ่ป็นเยาวชน

Industry Data Space (iDS)
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ภ า ค เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
อตุสาหกรรม รวมถงึสถานการณ์แรงงาน
เพื่อการวเิคราะหแ์ละคาดการณ์ทศิทาง
ธรุกจิ

DSD Smart Skill and Services
ระบบรบัรองความรูค้วามสามารถ ใหแ้ก่ผู้
ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะ  ตามพรบ.ส่งเสรมิการพฒันา
ฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2557

e-Service พฒันาฝีมือแรงงาน

DSD m-Learning
แอปพลเิคชนัส าหรบัผูร้บัการฝึก
ยกระดบั

E-Labour บริการประชาชน + แอปพลิเคชัน่ Smart Labour 3
แพลตฟอรม์รวบรวมบรกิารดา้นแรงงานอย่างครบวงจร

FTI JOB
คน้หางานสายงานแรงงาน สภา
อุตสาหกรรม

PROPIN ปักหมดุมืออาชีพ
ฐานขอ้มลูคนในอาชพีทีผ่่านการ
ประเมนิ และไดใ้บรบัรองมาตรฐาน
อาชพี TPQI E-Training

ระบบการเรยีนรูส้มรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี

E-Workforce Ecosystem
ระบบฐานขอ้มลูและเชื่อมโยงเครอืขา่ย
ขอ้มลูก าลงัคนของประเทศ

JOB.OCSC
เวบ็ไซต์ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารงาน
ราชการ 

ระบบภาวะการมีงานท าของ
บนัฑิต
ระบบฐานขอ้มลูสถติกิารมงีานท าของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา

T-OSH Guide
แอปพลเิคชัน่รวบรวมขอ้มลู เครื่องมอื/
แบบประเมนิความปลอดภยัในการ
ท างาน

ระบบยื่นขอรบับ าเหน็จบ านาญ 
(e-pension)

ระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาล 
(e-csmbs)

ระบบขึน้ทะเบียนและรายงานตัว
ผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่าน
อินเตอรเ์น็ต

แพลตฟอรม์บริการ เพ่ือบริหาร
จดัการแรงงานข้ามชาติ (โครงการ
ตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัปี 2563 
– 2565) 
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หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านแรงงาน (Stakeholders) 
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กรมการจดัหางาน

บริการด้านแรงงาน ในปัจจบุนั

กรมการปกครอง

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน

ส านักงานคณะกรรมการ
อดุมศึกษา

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส านักงานประกนัสงัคม

ประชาชน

ผูบ้ริหารภาครฐันักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)

สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

กระทรวงอตุสาหกรรม

สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องคก์ารมหาชน)

TPQI E-Training
ระบบให้บริการผูป้ระกนัตนผา่นอินเทอรเ์น็ต

e-Service สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

JOB.OCSC
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยได้รับการจัดอันดับที่สองในตัวชี้ว ัดด้า นการพฒันารัฐบาล
อเิลก็ทรอนิกสข์อง Digital Competitive Rankings ในปี 2019 โดยสถาบนั IMD และอนัดบัทีห่า้ในการจดัอนัดบั E-Government Survey 
ในปี 2020 ขององค์การสหประชาชาติ โดยหนึ่งในการพฒันาที่ได้รบัการยอมรบัและพูดถึงอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ระบบสารสน เทศ
ตลาดแรงงาน (Labour Market Information System: LMIS) เพื่อการบรหิารจดัการดา้นแรงงานของประเทศ

ความส าเรจ็ และประโยชน์

• เป็นตน้แบบของระบบบรหิารจดัการแรงงานทีผ่สมผสานระหว่าง data-driven LMIS และ service-oriented LMIS
• มกีารเชือ่มโยงกบัระบบของภาคเอกชน อาท ิแพลตฟอรม์ MyFuture, แพลตฟอรม์ Whatsnext
• รายงานของ OECD จดัใหอ้อสเตรเลยีเป็นประเทศผูน้ าดา้นการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในตลาดแรงงาน 

ทีม่า: https://www.educationestonia.org/

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

พอรท์ลัข้อมูลตลาดแรงงานท่ีรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นทางการ เพื่อช่วยให้ผูใ้ช้งานเข้าใจ
สถานการณ์ตลาดแรงงานในแต่ละพืน้ท่ี

ตวัอย่างกลุ่มขอ้มลูทีน่ าเสนอ:
Employment Projections
ผลการวเิคราะหค์าดการณ์
แนวโน้มตลาดแรงงานของ
ประเทศในระยะ 5 ปี

Vacancy Report
รายงานสรุปต าแหน่งานว่างราย
เดอืน จากการประกาศออนไลน์ 
จ าแนกตามภมูภิาค สายอาชพี 
และระดบัทกัษะ

Employer’s Recruitment 
Insights
ขอ้มลูจากผลส ารวจภาคธุรกจิเกีย่วกบั
เงือ่นไขการrพจิารณาจา้งงาน

Workforce Shortages
งานวจิยัสถานการณ์การขาดแคลน
แรงงานและแทกัษะทีเ่ป็นที่
ตอ้งการ (Skill Priority List)

แพลตฟอรม์เชือ่มโยงผูท้ีก่ าลงัหางาน
เขา้กบัผูท้ีม่คีวามตอ้งการจา้งงาน

แพลตฟอรม์ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัอาชพีต่าง ๆ 
แนวโน้มตลาดแรงงาน และการคาดการณ์
การจา้งงานของแต่ละสายอาชพี

เวบ็ไซต์สารบญัหลกัสตูรและคอรส์ฝึก
อบรมทกัษะเพือ่การประกอบอาชพี

แพลตฟอรม์ใหข้อ้มลูและค าแนะน า
เพือ่การตดัสนิดา้นอาชพี

คน้หาต าแหน่งงานทีส่นใจ
ศกึษารายละเอยีด ทกัษะทีจ่ าเป็นและ
แนวโน้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัต าแหน่งงาน

ประเมนิทกัษะปัจจุบนั คน้หาและเขา้ถงึ
หลกัสตูรอบรมเพิม่พนูทกัษะทีจ่ าเป็น

เขา้ถงึขอ้มลู/เครือ่งมอืทีจ่ าเป็นเพือ่
ช่วยในการวางแผนอาชพี

Data-driven LMIS

Service-oriented LMIS
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Best Practice 2 : Canadian Occupational Projection System: COPS (Canada)
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

Canadian Occupational Projection System (COPS) คือ ระบบการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงาน 
Employment and Social Development Canada ของรฐับาลแคนาดา และถูกใชง้านมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยท าการคาดการณ์อุปสงค์
และอุปทานของตลาดแรงงานในระยะกลาง (10 ปี) แยกตามระดบัทกัษะ/การศกึษา และตามกลุ่มสาขาอาชพี เพื่อประเมนิภาวะสมดุลของ
ตลาดแรงงานในอนาคต อนัจะช่วยในการออกแบบนโยบายเตรยีมความพรอ้มรบัมอืไดอ้ย่างเหมาะสม

ตวัอย่างการน าเสนอผลการวิเคราะห:์

ความส าเรจ็ และประโยชน์:
• ผูก้ าหนดนโยบายสามารถผลการศกึษาน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจดา้นนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ินโยบายดา้นแรงงาน การศึกษา และการ

รบัผูย้า้ยถิน่ เป็นตน้
• ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึผลการศกึษาบนหน้าเวบ็ไซต์ของโครงการ เพือ่น าไปใชป้ระกอบการวางแผนดา้นอาชพี
• นอกจากนัน้ ผลการศกึษายงัถูกน าไปบรูณาการในระบบใหบ้รกิาร labour market information (LMI) อื่น ๆ อาท ิแพลตฟอรม์ Job Bank

ทีม่า: https://www.educationestonia.org/

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงสร้างการวิเคราะห:์

แหล่งข้อมลูหลกัท่ีน ามาใช้วิเคราะห ์ประกอบดว้ย:
• Labour Force Survey
• Census
• National Graduates Survey

สรปุผลการวิเคราะห์แนวโน้ม: 
Shortage/Balance/Surplus

• Post-secondary Student Information 
System

• Demographics  Statics
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

Job Bank (https://www.jobbank.gc.ca/) เป็นเวบ็ไซต์จดัหางานที่บรหิารจดัการโดยหน่วยงาน Employment and Social Development Canada
ของรฐับาลแคนาดา โดยให้บรกิารฐานขอ้มูลออนไลน์ของต าแหน่งงานว่างทัว่ประเทศ ตลอดจนบรกิารและขอ้มูลการจา้งงานอื่น ๆ ส าหรับผูท้ี่ก าลงั
ค้นหางาน อาทิ การวางแผนอาชีพ การสร้างประวตัิย่อ (resume) การจบัคู่งาน และการแจ้งเตือนงานที่น่าสนใจ ทัง้น้ีธุรกิจ /ผู้ที่ต้องการจ้างงานก็
สามารถใชบ้รกิารประกาศรบัสมคัรงาน รวมถงึเขา้ถงึฐานขอ้มลูผูส้มคัรทีม่ศีกัยภาพไดอ้ย่างกวา้งขวาง ผ่านทางเครอืข่ายที่หลากหลายของ Job Bank 
อาท ิCareer Beacon, JobPostings และ LinkedIn เป็นตน้

ทีม่า: https://www.jobbank.gc.ca/

บริการหลกับน Job Bank:

Job Search Career Planning Trend analysis Hiring

• Alerts ลงทะเบยีนเพื่อรบับรกิารการแจง้
เตอืนงาน

• Match บรกิารจบัคูผู่ค้น้หางานเขา้กบั
งานทีเ่หมาะสมตามทกัษะ

• Resume Builder ออกแบบเรซูเม่
ส าหรบัสมคัรงานออนไลน์

• Browse คน้หาต าแหน่งงานที่ก าลงั
เปิดรบัสมคัรตามประเภทของงาน และ
สถานทีท่ างาน

• Job search advice รวบรวมค าแนะน า
ทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัการสมคัรงานทุก
ขัน้ตอน

• Equity and inclusion for job seekers 
ฟังกช์นัช่วยคน้หางานส าหรบักลุ่ม
เปราะบางในตลาดแรงงาน
(Employment Groups)

• Fields of Study คน้หาขอ้มลู แนวโน้ม
การจา้งงานของสาขาการเรยีนต่าง ๆ 
เพื่อประกอบการวางแผนดา้นอาชพี

• Career Quizzes รวบรวมแบบทดสอบ
ความสนใจ ทกัษะความรูค้วามสามารถ 
และสไตลก์ารท างานเพื่อช่วยคน้หาอาชพี
ทีเ่หมาะสม

• Job Profiles คน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัอาชพี
ต่าง ๆ อาท ิทกัษะและคณุสมบตัทิี่จ าเป็น 
คา่ตอบแทน โอกาสความส าเรจ็ รวมทัง้
ต าแหน่งงานทีก่ าลงัเปิดรบัสมคัร

• Skills Checklist ตรวจสอบรายการ
ทกัษะความรูค้วามสามารถเพื่อคน้หา
งานทีเ่หมาะสม

• Explore An Occupation เรยีนรูข้อ้มลู
เกีย่วกบัอาชพีต่าง ๆ อาท ิทกัษะและ
คณุสมบตัทิีจ่ าเป็น คา่ตอบแทน โอกาส
ความส าเรจ็ รวมทัง้ต าแหน่งงานที่ก าลงั
เปิดรบัสมคัร

• Compares Wages เปรยีบเทยีบ
คา่ตอบแทนของงานในพืน้ทีต่่าง ๆ 
รวมทัง้คา่ตอบแทนของอาชพีทีต่่างกนั

• Explore Job Prospects ส ารวจความ
ตอ้งการ และโอกาสทางการงานของ
อาชพีต่าง ๆ รวมทัง้เปรยีบเทยีบโอกาส
ของอาชพีทีต่่างกนั

• Post A Job ลงประกาศรบัสมคัรงาน 
และเขา้ถงึรายการผูค้น้หางานทีม่ี
ศกัยภาพเหมาะสมกบังานทีป่ระกาศ เพื่อ
เชญิชวนใหเ้ขา้รว่มสมคัร

• Recruitment advice รวบรวมค าแนะน า
ทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัการสรรหา
บุคลากรเขา้รว่มท างานทุกขัน้ตอน

• Hiring A Diverse Workforce เครื่องมอื
คน้หาผูส้มคัรเฉพาะกลุ่ม ส าหรบันายจา้ง
ทีต่อ้งการสง่เสรมิความหลากหลายในที่
ท างาน

Employment Groups คือ กลุ่มคนท่ีประสบความยากล าบากในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 1) Youth 2) Temporary Foreigner Workers 3) Indigenous people 4) Newcomers to Canada 5) Persons with 
disabilities 6) Veterans of the Canadian Armed Forces และ 7) Seniors  ซ่ึงรฐับาลแคนาดาได้ออกแบบโปรแกรมช่วยเหลือ/สนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถบรูณาการเข้ากบัตลาดแรงงานได้

https://www.jobbank.gc.ca/
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การวางกลยุทธแ์รงงาน การค้นหาและสมคัรงาน
การลดความเหล่ือมล า้ การ

คุ้มครองสิทธ์ิ และการเข้าถึงบริการ
และสวสัดิการของแรงงาน

การพฒันาศกัยภาพแรงงาน

▪ ขอ้มลูและบรกิารไดผ้า่นการบูรณาการ 
ประมวล วเิคราะห ์โดยเทคโนโลยขี ัน้สงู
และรวบรวมไว ้ณ จุดเดยีว เช่น ระบบ
บูรณาการและวเิคราะหข์อ้มลูความ
ตอ้งการแรงงาน ระบบวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการของตลาดแรงงานและปรมิาณ
แรงงาน เป็นตน้ 

▪ ระบบสามารถเชื่อมโยงขอ้มลูจากแหลง่
ตา่งๆ เพือ่ประเมนิผลอยา่งแมน่ย าและ
ตอ่เน่ือง การประเมนิผลเกดิตามเวลาจรงิ

▪ ระบบบูรณาการขอ้มลูจดัหางานจากหน่วยงาน
ตา่งๆ ของภาครฐัและภาคเอกชน ใหผู้ส้มคัร
งานคน้หาต าแหน่งวา่งทีม่อียูท่ ัง้หมดไดผ้า่น
ช่องทางเดยีว 

▪ การเชื่อมโยงระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและคุณสมบตัิ
ผูห้างานรายบุคคล เช่น ขอ้มลูพืน้ฐาน ประวตัิ
การศกึษา ประสบการณ์ท างาน และทกัษะ กบั
ระบบวเิคราะหค์ุณสมบตัแิละทกัษะของผูห้า
งาน เพือ่ระบุต าแหน่งงานวา่งทีต่รงกบั
คุณสมบตัขิองผูห้างาน กบัระบบคน้หาและ
ตดิตอ่ผูห้างานทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม

▪ ขอ้มลูและบรกิารไดผ้า่นการบูรณาการ
ประมวล วเิคราะห ์โดยเทคโนโลยขี ัน้สงู 
และรวบรวมไว ้ณ จุดเดยีว เช่น ระบบ
บรหิารเรือ่งรอ้งเรยีนแบบครบวงจร ระบบ
การลงทะเบยีนใชส้ทิธิ ์สวสัดกิารแรงงาน 
และระบบการช่วยเหลอืแรงงานแบบ
บูรณาการ เป็นตน้ 

▪ ระบบสามารถเชื่อมโยงขอ้มลูจากแหลง่
ตา่งๆ เพือ่ประเมนิผลอยา่งแมน่ย าและ
ตอ่เน่ือง การประเมนิผลเกดิตามเวลาจรงิ

▪ ขอ้มลูและบรกิารไดผ้า่นการบูรณาการ 
ประมวล วเิคราะห ์โดยเทคโนโลยขี ัน้
สงู และรวบรวมไว ้ณ จุดเดยีว เช่น 
ระบบบรกิารขอ้มลูหลกัสตูรและการ
อบรมการพฒันาฝีมอืแรงงาน ระบบ
วเิคราะหค์ุณสมบตัผิูห้างานรายบุคคล 
และระบบการใหค้ าปรกึษา เป็นตน้

▪ ระบบสามารถเชื่อมโยงขอ้มลูจาก
แหลง่ตา่งๆ เพือ่ประเมนิผลอยา่ง
แมน่ย าและตอ่เน่ือง การประเมนิผล
เกดิตามเวลาจรงิ

▪ ระบบบูรณาการและวเิคราะหข์อ้มลูความ
ตอ้งการแรงงานจากหน่วยงานต่างๆ เพือ่
ระบุและคาดการณ์ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบนัและในอนาคต 

▪ ระบบวเิคราะหค์วามตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและปรมิาณแรงงานเพือ่น า
ผลวเิคราะห ์มาสนบัสนุนการจดัท า
มาตรการและนโยบายภาครฐัทีเ่หมาะสม 
เช่น การวางแผนการ อบรมและพฒันา
ทกัษะบุคลากรของสถานศกึษาทีต่รงกบั
ความตอ้งการตลาด

▪ ระบบบูรณาการขอ้มลูจดัหางานจาก
หน่วยงานตา่งๆ ของภาครฐั และรวบรวมไว้
ดว้ยกนัในแพลตฟอรม์กลางบางสว่น และยงั
มกีระจายตามแหลง่ขอ้มลูของแตล่ะ
หน่วยงานบา้ง

▪ การพฒันาการเชื่อมโยงระบบจดัเกบ็ขอ้มลู
และคุณสมบตัผิูห้างานรายบุคคลระหวา่ง
หน่วยงานตา่งๆ

▪ ระบบบรหิารเรือ่งรอ้งเรยีนใหไ้ดร้บัการ
คุม้ครองสทิธิ ์ตัง้แตเ่ริม่การบนัทกึเรือ่ง
รอ้งเรยีน แสดงความคบืหน้า จน
แกปั้ญหา 

▪ การบรกิารลงทะเบยีนใชส้ทิธิส์วสัดกิาร
แรงงานผา่นช่องทางออนไลน์ และแจง้
เตอืนผูล้งทะเบยีนคนวา่งงานเกีย่วกบั
สทิธิแ์ละสวสัดกิารแรงงานทีพ่งึได ้

▪ ระบบการช่วยเหลอืแรงงานแบบบูรณา
การทีเ่ชื่อมโยงขอ้มลูสวสัดกิารแรงงาน 
ประกนัสงัคม และสทิธิต์า่งๆ ใหร้ฐั
สามารถช่วยเหลอืทางการเงนิอื่นๆ

▪ ระบบบรกิารขอ้มลูหลกัสตูรและการ
อบรมการพฒันาฝีมอืแรงงานผา่น
ช่องทางออนไลน์ และออก
ประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเรจ็การอบรม 
และอพัเดทคุณสมบตัแิละทกัษะของผู้
หางานโดยอตัโนมตั ิ

▪ ระบบวเิคราะหค์ุณสมบตัผิูห้างาน
รายบุคคล และระบุทกัษะทีผู่ห้างาน
ควรพฒันา และแนะน าหลกัสตูรการ
อบรมเพือ่เพิม่ทกัษะใหก้บัผูห้างาน

▪ การใหค้ าปรกึษาดา้นการหางานและ
การเพิม่ประสทิธภิาพการท างานจาก
ผูเ้ชีย่วชาญผา่นช่องทางออนไลน์

▪ ขอ้มลูและสถติดิา้นแรงงานเผยแพรท่างสือ่
ออนไลน์ของแตล่ะหน่วยงาน และยงัไม่
ผา่นการประมวลหรอืวเิคราะห์

▪ นายจา้ง แรงงาน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ตอ้งสบืหาแหลง่ขอ้มลูของแตล่ะหน่วยงาน
ในการวางกลยุทธแ์ละตดัสนิใจ

▪ ขอ้มลูจดัหางานเผยแพรท่างสือ่ออนไลน์ของ
แตล่ะหน่วยงาน และยงัไมผ่า่นการบูรณาการ 

▪ นายจา้งและแรงงานตอ้งสบืหาแหลง่ขอ้มลู
จดัหางานของแตล่ะหน่วยงานเอง

▪ แรงงานเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลู บรกิาร สทิธิแ์ละสวสัดกิาร
ภาครฐัไดจ้ ากดั

▪ แรงงานสามารถรอ้งเรยีนผา่นชอ่งทาง
ออนไลน์ไดบ้า้ง แตเ่ป็น การสือ่สาร
แบบ One way

▪ แรงงานมคีวามรู ้ทกัษะ และ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัและบรหิารขอ้มลูทีจ่ ากดั

▪ แรงงานเรยีนรูจ้ากแหลง่ขอ้มลู
พฒันาศกัยภาพแรงงาน การอบรม
ออนไลน์ และสือ่สงัคมออนไลน์ได้

การพฒันาเชิงดิจิทลั
ด้านแรงงาน

การบรูณาการเชิงดิจิทลั
ด้านแรงงานกบั
หน่วยงานทุกฝ่าย

การบรูณาการเชิงดิจิทลั
ด้านแรงงานแบบครบวงจร

1

2

3

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศไทย

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศผูน้ า (แคนาดา)

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของ
ประเทศผูน้ า (ออสเตรเลยี)

เป้าประสงค:์ การส่งเสริมศกัยภาพและผลิตภาพของแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
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Vision 2570
“แรงงานได้รบัการพฒันาทกัษะก าลงัคนท่ีตอบโจทยต์ลาด ยกระดบัการคุ้มครองสวสัดิภาพ ปรบัสมดลุตลาดแรงงานไทยสู่ความยัง่ยืนด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทลั ผา่นระบบบริการรฐัด้านแรงงานครบวงจร และระบบวิเคราะหข้์อมูลอจัฉริยะ”

ข้อมลู
ตลาดแรงงาน

การค้นหาและ
สมคัรงาน

การเข้าถึงสิทธิ
สวสัดิการ

การพฒันา
ศกัยภาพแรงงาน

• Labour Big Data Analytics – ระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นแรงงานของประเทศ เพือ่คาดการณ์แนวโน้มอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดแรงงานในระยะกลาง (5 ปี) และระบุแนวโน้ม
ความตอ้งการดา้นทกัษะและสายอาชพีต่างๆ

• Labour Market Information Portal – แพลตฟอรม์ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแนวโน้มตลาดแรงงาน เพือ่ใหป้ระชาชนมขีอ้มลูประกอบการวางแผนตดัสนิใจดา้นการศกึษา การวางเสน้ทางอาชีพ (Career 
path) รวมถงึการวางแผนเพิม่พนูพฒันาทกัษะใหม่ๆ  ทีจ่ าเป็นและตอบโจทยแ์นวโน้มความตอ้งการของตลาดแรงงาน

• ระบบให้ค าปรึกษาด้านการพฒันาทกัษะ  –ระบบวเิคราะหค์ุณสมบตัผิูห้างานรายบุคคล และระบทุกัษะทีผู่ห้างานควรพฒันา และแนะน าหลกัสตูรการอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะใหก้บัผูห้างาน
• แพลตฟอรม์ฝึกอบรมและรบัรองทกัษะออนไลน์ – ระบบบรกิารขอ้มลูหลกัสตูรและการอบรมการพฒันาฝีมอืแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ และออกประกาศนียบตัรแกผู่ส้ าเรจ็การอบรม และอพัเดท

คุณสมบตัแิละทกัษะของแต่ละบคุคลโดยอตัโนมตั ิ

• ระบบ e-Service สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน – แพลตฟอรม์บรูณาการดา้นสทิธสิวสัดกิารแรงงาน ทีค่รอบคลมุตัง้แต่การใหข้อ้มลูดา้นสทิธ ิสวสัดกิารแรงงาน การตรวจสอบและใชส้ทิธิต่์าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ระบบกลางรบัขอ้รอ้งเรยีนรอ้งทุกขส์ าหรบัแรงงาน

Thailand 
e-Labour
Platform

• แพลตฟอรม์ข้อมูลตลาดแรงงาน
• แพลตฟอรม์ค้นหาและสมคัรงาน
• แพลตฟอรม์สิทธิ สวสัดิการแรงงาน
• ระบบพฒันาและรบัรองทกัษะรายบุคคลประชาชน ภาครฐั

ประเภทบริการ

• Job Portal –แพลตฟอรม์บรูณาการขอ้มลูจดัหางานของประเทศ ซึง่รวบรวมต าแหน่งงานว่างจากทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่ใหผู้ส้มคัรงานสามารถคน้หาต าแหน่งงานวา่งทีม่อียู่ทัง้หมดไดผ้่าน
ช่องทางเดยีว พรอ้มทัง้จดัเกบ็ขอ้มลูและคณุสมบตัผิูห้างานรายบุคคล เช่น ขอ้มลูพืน้ฐาน ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน และทกัษะ เพือ่ท าการวเิคราะหแ์ละระบุต าแหน่งงานว่างทีต่รงกบัคุณสมบตัขิอง
ผูห้างาน และเชือ่มโยงผูส้มคัรงานเขา้หานายจา้ง/ผูม้คีวามประสงคจ์า้งงาน โดยเปิดใหน้ายจา้งสามารถเขา้มาคน้หาผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัติามตอ้งการ

กลุ่มเป้าหมายด้านแรงงาน

• ระบบบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานของประเทศ
• แพลตฟอรม์วิเคราะหแ์นวโน้มตลาดแรงงาน

ของประเทศ เพื่อการวางแผนและตดัสนิใจดา้น
นโยบาย

นักเรียน/นักศึกษา หรอื
ผูท้ีต่อ้งการวางแผนดา้นอาชพี

ผูท่ี้ต้องการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

แรงงานใน
ตลาดแรงงานปัจจบุนั

นายจ้าง หรอื
ผูม้คีวามประสงคจ์า้งงานแรงงานปลดเกษียณผูท่ี้ตกงาน 

หรือว่างงาน



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านแรงงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการแพลตฟอรม์วิเคราะห์แนวโน้ม
ตลาดแรงงานของประเทศ (Labour Big 
Data Analytics)

โดยพฒันาต่อยอดจากระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อ
ก าลงัแรงงานของประเทศ ใหส้ามารถมกีารวเิคราะหแ์นวโน้มตลาดแรงงาน ทัง้อุปสงคแ์ละอุปทานของ
ตลาดแรงงานในระยะกลาง (5 ปี) เพื่อระบุอาชพีหรอืแนวโน้มการเตบิโตของความตอ้งการทีเ่หมาะสม
ไดว้่า ขาดแคลน สมดุล หรอืลน้ตลาด 
ซึง่จะช่วยพฒันาการวางนโยบายการพฒันาแรงงาน รวมถงึใหป้ระชาชนไดส้ ารวจความตอ้งการ และ
โอกาสทางการงานของอาชพีต่าง ๆ รวมทัง้เปรยีบเทยีบโอกาสของอาชพีทีต่่างกนั 

1) กระทรวงแรงงาน

2) สพร.

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการแพลตฟอรม์วิเคราะหแ์นวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ

เช่ือมโยงฐานข้อมูลองคค์วามรู้/
ข้อมลูสถิติแรงงานทัง้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวง ผา่น 
API เข้าสู่ระบบสารสนเทศข้อมูล
แรงงานแห่งชาติ โดยผา่น GDX 
เพ่ือให้มีกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลท่ี
เหมาะสม

เร่ิมใช้งานและพฒันาฐานข้อมูล
และการให้บริการวิเคราะหอ์ย่าง
ต่อเน่ือง

ทดสอบและฝึกฝนระบบ AI 
วิเคราะหค์าดการณ์แนวโน้ม
ตลาดแรงงานแผ

นก
าร
ด า

เนิ
นง

าน

เช่ือมโยงข้อมลูทัง้ Structured Data 
และ Unstructured Data เช่น ข้อมลู
จากการท า social listening 
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การท่องเท่ียว



เป้าหมายและความท้าทายด้านการท่องเท่ียว และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การท่องเท่ียววิถีใหม่ การท่องเท่ียวเมืองรอง

การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและการป้องกนัโรค 
(Medical tourism and Wellness)

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

8.9 ออกแบบและใชน้โยบายทีส่ง่เสรมิการท่องเทีย่ว
ทีย่ ัง่ยนืทีจ่ะสรา้งงาน และสง่เสรมิวฒันธรรมและ
ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ ภายในปี 2573

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลู
ดา้นการท่องเทีย่วไทย ทัง้เมอืงหลกั
และเมอืงรอง เพื่อสง่เสรมิการจา้งงาน
และการพฒันาทกัษะดจิทิลั

▪การบรูณาการขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว
▪การก ากบัดแูลการท่องเทีย่ว
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน

SDGs’ Goal 8

Smart Tourism

การสง่เสรมิและพฒันาการ
ท่องเทีย่วคุณภาพสงู

แผนการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ

• ขบัเคลื่อน Happy Model 
(กนิด ีอยู่ด ีออกกาลงักายด ีแบ่งปันสิง่ด ีๆ)

• พฒันาการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ
• สง่เสรมิดา้นทีพ่กั
• เพิม่ขดีความสามารถดา้นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
• สนบัสนุนการท่องเทีย่วเรอืส าราญทางน ้า

การพฒันาศกัยภาพคนเพื่อเป็น
พลงัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ

• Re-Skill กลุ่มคนในภาคอุตสาหกรรมและ
บรกิาร เช่น อบรมมคัคุเทศกใ์หม้คีวามรูด้า้น 
Wellness ทีถู่กตอ้งและครอบคลุม
หลากหลายมติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว
เชงิคุณภาพ รวมถงึพฒันาทกัษะดา้นภาษา
เพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วจากภูมภิาค



Painpoint รฐับาลดิจิทลัด้านการท่องเท่ียว
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รายงานว่า ขอ้มลูส่วนตวัของชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ไทยหลุดสู่เวบ็ไซต์ที่
ง่ายต่อการเข้าถึง โดยข้อมูลที่ร ัว่ไหลมขีนาดถึง 200 กกิะไบต์ หรอืขอ้มูล
ของผู้เดนิทางต่างประเทศกว่า 106 ล้านคน (ขอ้มูลของชาวต่างชาติที่เดนิ
ทางเข้าประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบนั) ประกอบไปด้วย 
ข้อมูลส่วนตวั เช่น วนัที่เดนิทางมาถึงไทย เพศ ชื่อจรงินามสกุลจรงิ เลข
หนังสอืเดนิทาง ประเภทของวซี่า ด้วยเหตุทีก่ล่าวนี้ท าใหน้ักท่องเที่ยวขาด
ความเชื่อมัน่ในการรกัษาข้อมูลของไทยซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใ จเลือก
เดนิทางมายงัไทย

การรกัษาข้อมลูส่วนตวัของนักท่องเท่ียว

ไมม่กีารเชื่อมโยงและแบ่งปันทรพัยากรระหว่างหน่วยงานในก ากบัและหน่วยงานรฐัที่เกี่ยวขอ้ง ขาด
มาตรฐานในการเชื่อมต่อข้อมูลและเชื่อมโยงเครอืข่ายให้สามารถใช้งานร่วมกนัได้ (Sharability) 
เช่น การเชื่อมโยงขอ้มลูการไดร้บัวคัซนีโควดิ-19 กบัผูใ้หบ้รกิาร ณ แหล่งท่องเทีย่ว

การแบง่ปันข้อมลู

บางพื้นที่ขาดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือ
บรอดแบนด์ความเร็วสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้
บรกิารดิจทิลัเพื่อการท่องเที่ยว เช่น GPS, การใช ้
mobile banking

สญัญาณอินเทอรเ์น็ตและโทรศพัทข์าดความพร้อมใช้งานในพืน้ท่ีชนบท

ขาดระบบรวมรวมขอ้มูลผูใ้ห้บรกิาร หรอืผู้ประกอบการท้องถิน่ในแหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ ซึง่รวมถงึช่องทางการ
ติดต่อ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลโรงแรม /ที่พัก บริการให้เช่าพาหนะเดินทาง 
รา้นอาหาร วธิกีารเดนิทาง เป็นต้น  รวมถงึขาดช่องทางในการสื่อสารระหว่างเจา้หน้าทีใ่นทอ้งที่ /เจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภยักบันกัท่องเทีย่วโดยตรง เพื่อใชใ้นการแจง้เตอืนภยั และการใหค้วามช่วยเหลอื

ไม่มีการรวบรวมข้อมลูส าหรบัอ านวยความสะดวกนักท่องเท่ียว

Comparitech บรษิทัวจิยัดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร์

การประชาสมัพนัธ์/ส่งเสรมิการท่องเที่ยวในเมอืงรองและการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลยงัไม่ดีเท่าที่ควร 
นกัท่องเทีย่วกระจกุตวัในพืน้ทีท่่องเทีย่วเมอืงหลกัจ านวนมาก

การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเมืองรอง

ความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการด้านการท่องเท่ียว
และทกัษะดิจิทลัของผูป้ระกอบการ



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการท่องเท่ียว (Stakeholders) 
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บริการด้านการท่องเท่ียว
ในปัจจบุนั

ส านักงานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา

กรมการกงสลุ

การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย

ข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเท่ียวกรมการท่องเท่ียว

Longstay

ระบบฐานข้อมูลน ้าพรุอ้น

ระบบภมิูสารสนเทศด้านการกีฬา
และนันทนาการ

กรมการท่องเท่ียว

ศนูยป์ฏิบติัการกรมการท่องเท่ียว

Call Center กรมการท่องเท่ียว
0-2401-1111

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

ประชาชน

ผูบ้ริหารภาครฐั

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจชาวต่างชาติ/นักท่องเท่ียว

กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา

องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย

กรมอทุยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุ์พืช

กรมส่งเสริมการเกษตร
Tourism Intelligence Center 

cbtthailand.dasta.or.th

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.)

Ease of Traveling

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว

สมาคมไทยธรุกิจการท่องเท่ียว

สมาคมธรุกิจท่องเท่ียว
ภายในประเทศ

สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภมิูภาค
เอเชียและแปซิฟิก

ขอรบัใบอนุญาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวออนไลน์



ตวักลางในการเช่ือมโยงข้อมลูด้านเศรษฐกิจ สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวของไทย 
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“ทกัทาย”แพลตฟอรม์การทอ่งเทีย่วแบบครบวงจรเพือ่สนบัสนุนการ
ทอ่งเทีย่วระบบ Digital Tourism เตม็รปูแบบเป็นตวักลางในการเชือ่มโยง
ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ สนิคา้และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วของไทย 

• ใหบ้รกิาร 3 ภาษา ไดแ้ก่ ไทย องักฤษ และจนี
• น าเสนอขอ้มลูดา้นการทอ่งเทีย่วและแหลง่ทอ่งเทีย่วทัว่ประเทศ
• มอบโปรโมชัน่และสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่วในแต่ละช่วงเวลา
• สามารถจองทีพ่กั บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และผลติภณัฑข์องไทย 

ผา่นการช าระคา่สนิคา้บรกิารออนไลน์ไดแ้บบเบด็เสรจ็
• เพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่ว ชว่ยสรา้งขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัและเขา้ถงึกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทัว่โลก

ลกัษณะเด่น



Best Practice: การพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการท่องเท่ียว
Case study - Enhancing SME management through data
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The initiative provides consultancy, diagnostic services, support in devising and implementing digitalisation-
oriented action plans and help with meeting associated costs, thus encouraging enterprises to take a step 
towards digital transformation. Open to all SMEs, the support includes intervention of a specialised private 
consultancy company chosen by the participating entity, 360-degree diagnosis of the company’s organisation
and its processes, definition and implementation of a digitalisation-oriented action plan, and financial 
assistance for the consultancy costs incurred.

Digitalisation is a major challenge for the tourism industry in Luxembourg; but it is also a huge opportunity. The Government is committed to supporting and 
promoting the digital transformation of the tourism sector, making use of new technology to enhance the promotion of the country, providing tourists with better 
information to help informed decisions and improve their experience while visiting. The Ministry of the Economy, as well as Luxembourg for Tourism and the regional 
tourist offices, analyse ways of digitalising their services on an ongoing basis, including:

Developing a more efficient digitalised system for registering tourists in accommodation establishments. 
The new system will make it possible to collect fast and reliable statistical data relating to overnight stays and source markets.

Planning a single national platform to connect as many services as possible. 
The platform will provide tourists with information and guidance, making the planning process easier.

The Fit 4 Digital initiative helps tourism SMEs to use on information and communication technology to 
become more competitive. 



Best Practice: การพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการท่องเท่ียว 
Case study- Leveraging enabling technologies to develop smart tourism

339
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Korea has five objectives to its National Tourism Innovation Strategy, one of which is to create a smart tourism ecosystem. 

Korea’s Smart Tourism Strategy began by creating the infrastructure for smart tourism. This comprehensive approach includes a platform
of integrated online tourist information, free Wi-Fi at major tourist attractions and big data analysis for future reference and improvement. 

The platform provides tools while traveling such as
(AR/VR) chatbot service message-based 
communication on translation, tourist information, and 
tourist complaint services. While the Tourism Big Data 
Platform is in use, it accumulates and shares the data 
gathered about the tourist with local governments and 
the private sector to better inform tourism 
stakeholders.

Visit Korea



Maturity Model ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการท่องเท่ียว
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Capability Maturity
(Level)

การบริหาร Smart Tourism 
(Governing smart tourism)

การจดัการข้อมลูและทรพัยากร
การท่องเท่ียว(Managing data 

and tourism resources)

การจดัการโครงสร้างพืน้ฐานและ
บริการ (Managing infrastructure 

and services)

การส่งเสริมความตระหนักด้าน
การท่องเท่ียวของประชาชน
(Fostering public tourism 

awareness)

อ านวยความสะดวกในการร่วม
สร้างสรรค์ (Facilitating 

co-creation)

ความตระหนักถึงคณุค่าการ
ท่องเท่ียว (Realizing tourism 

values)

Advanced/
Optimizing

• แต่ละทอ้งถิน่มกีารปกครอง
ร่วมกนัเพือ่เชือ่มโยงสู่ Smart 
Tourism 

• ประชาชนมสี่วนร่วมอย่าง
แพร่หลาย และมสี่วนงานจดัการ
ดา้น Smart Tourism 

• มกีารแบ่งปันขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้
รวมถงึนวตักรรมทีย่ ัง่ยนืและ
การบรูณาการทรพัยากรและ
ขอ้มลูการท่องเทีย่ว จากทุกภาค
ส่วนของประเทศ ทัง้
ภาคอุตสาหกรรม วชิาการ 
ทอ้งถิน่/รฐับาล และประชาชน

• มกีารบรูณาการแบบมพีลวตั 
(Dynamic Integration) การ
ประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ่ของ
ทรพัยากรและขอ้มลูการ
ท่องเทีย่ว รวมถงึการรเิริม่
crowd-sourcing

• มเีครอืขา่ยความเรว็สงู ปลอดภยั 
และชาญฉลาดอย่างครอบลุม และ
มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่าง
นกัท่องเทีย่วและผูม้สีว่นไดส้่วน
เสยีดา้นการท่องเทีย่วโดย
เชือ่มโยงอย่างใกลช้ดิกบัการ
บรหิารและอุตสาหกรรมอืน่ ๆ 
นอกเหนือจากการท่องเทีย่ว

• มเีครอืขา่ยในการตอบสนองและ
จดัการคุณภาพการบรกิาร รวมถงึ
การจดัหาขอ้มลูการท่องเทีย่วแบบ
เรยีลไทม์

• มกีารแบ่งปันวสิยัทศัน์การ
ท่องเทีย่วและสภาพแวดลอ้มการ
พฒันาการท่องเทีย่วเชงิ
สรา้งสรรคซ์ึง่ไดร้บัการสนับสนุน
จากการมสี่วนร่วมและความ
ร่วมมอืจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ดา้นการท่องเทีย่ว

• มกีารแบ่งปันวสิยัทศัน์การ
ท่องเทีย่วแบบครบวงจรในระบบ
นิเวศการท่องเทีย่วทัง้หมด มี
ความพยายามในการปรบัปรุง
การท่องเทีย่วของผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีดา้นการท่องเทีย่ว

• Bottom-up entrepreneurship & 
open-innovation, Sustainable 
voluntary co-creations in 
tourism

• ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดา้นการ
ท่องเทีย่วขบัเคลือ่นนวตักรรม 
Smart Tourism

• มรีะบบการด าเนินงานในเมอืง
แบบอจัรยิะ มแีนวทางการพฒันา
อย่างยัง่ยนืทีค่รอบคลุมค่านิยม
ทางเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และค่านิยมอื่นๆ

• มกีารตรวจสอบและปรบัปรุง
อย่างเป็นระบบในทุกดา้นของ
มลูค่าการท่องเทีย่ว และการ
ด าเนินงานของเมอืงเป็นเชงิ
คาดการณ์เพือ่การพฒันาการ
ท่องเทีย่ว

Intermediate • มวีสิยัทศัน์ดา้น Smart Tourism 
แบบรวมศนูย ์รวมถงึมนีโยบาย
และการจดัหาทรพัยากรในการ
จดัการอย่างเป็นระบบ

• มกีารบรูณาการขอ้มลูและ
ทรพัยากรการท่องเทีย่วภายใน
และระหวา่งกนัในแพลตฟอรม์
ขอ้มลูการท่องเทีย่วของเมอืง 
และมกีารผสมผสานขอ้มลูการ
ท่องเทีย่วจากแหล่งทีห่ลากหลาย

• มเีครอืขา่ยรวบรวมขอ้มลู
นกัท่องเทีย่ว & การจดัการ
ตอบสนอง เพือ่รองรบับรกิาร
ท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วแบบ
เรยีลไทม์

• มวีสิยัทศัน์การท่องเทีย่วเป็นอนั
เดยีวกนั มคีวามพยายามในการ
ปรบัปรุงการท่องเทีย่วโดย
พจิารณาความคดิรเิริม่ดา้นการ
ท่องเทีย่วและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

• มโีครงสรา้งความร่วมมอืใน
ด าเนินการในภมูภิาคการ
ท่องเทีย่วทัง้หมด มกีระแสตอบ
รบัจากผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีดา้น
การท่องเทีย่ว

• มกีารจดัการการตรวจสอบและ
ปรบัปรุงในดา้นเศรษฐกจิและ
คุณค่าดา้นการท่องเทีย่วอื่น ๆ 
รวมทัง้ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
นกัท่องเทีย่วและหน่วยงานดา้น
การท่องเทีย่ว

Basic • การมสี่วนร่วมของเมอืงทอ้งถิน่, 
ความร่วมมอืขา้มสว่นโดยใช้
เทคโนโลยใีนการด าเนินงานและ
การพฒันาการท่องเทีย่ว

• มขีอ้มลูนโยบายส าหรบัการ
ก ากบัดแูล ความเป็นส่วนตวั 
ความปลอดภยัและการแบ่งปัน 
ขอ้มลูขนาดเลก็ และการบรูณา
การทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว

• มกีารจดัระดบัของเครือ่งมอืวดัผล 
ความเชือ่มโยงสิง่แวดลอ้ม 
เทคโนโลยกีบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของเมอืง เพือ่ปรบัปรุง
ประสบการณ์การท่องเทีย่วและ
คุณภาพการบรกิาร

• มวีสิยัทศัน์การท่องเทีย่วทีไ่ม่
แน่นอน และมกีารรเิริม่การรบัรู้
คุณค่าการท่องเทีย่วแบบไม่
ต่อเนื่อง

• มคีวามร่วมมอืความคดิรเิริม่ดา้น
การท่องเทีย่วบางอย่าง และมกีาร
มสี่วนร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ดา้นการท่องเทีย่วอย่างจ ากดั

• มกีารตรวจสอบ ปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน และการพฒันาการ
ท่องเทีย่วอย่างจ ากดั
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Vision 2570
“นักท่องเท่ียวมีแพลตฟอรม์ข้อมลูการท่องเท่ียวกลางท่ีเช่ือถือได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกการท่องเท่ียวไทยอย่างครบวงจร”

บริการข้อมูลการ
ท่องเท่ียว

อ านวยความสะดวก
การท่องเท่ียว

การร้องเรียนและ
การเตือนภยั

• ระบบตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวและใบอนุญาตประกอบอาชีพมคัคเุทศก์– แพลตฟอรม์ส าหรบัตรวจสอบหลกัฐานการจดทะเบยีนพาณชิยแ์ละใบประกอบธุรกจิน าเทีย่วอย่างถกูตอ้ง 
รวมถงึใบอนุญาตประกอบอาชพีมคัคเุทศก์ เพือ่ความน่าเชือ่ถอื ไวว้างใจ และความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว

• ระบบตรวจสอบรายช่ือสถานประกอบการท่ีได้รบัมาตรฐานความปลอดภยัและ ป้องกนั/ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 – เช่น SHA และ SHA+
• ระบบบริการข้อมลูท่องเท่ียว - บรกิารขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วชมุชนตามฤด ูของฝาก / ของทีร่ะลกึ ขอ้ปฏบิตัขิองนกัท่องเทีย่ว กจิกรรม และแหล่งทอ่งเทีย่วเชือ่มโยง/ใกลเ้คยีง 
• Tourism Intelligence Center - แพลตฟอรม์รายงานสถานการณ์ท่องเทีย่วภายในประเทศ และสถติทิีเ่กีย่วขอ้งดา้นการท่องเทีย่ว เพือ่ประกอบการตดัสนิใจลงทุน และการคาดการณ์นกัท่องเทีย่วในอนาคต

• ระบบค านวณราคาค่าบริการสถานทีท่องเท่ียวรวมถึงการร้องเรียน - แพลนฟอรม์ค านวณราคากลางการบรกิาร ณ แหล่งท่องเทีย่ว เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ และมรีะบบรอ้งเรยีนราคาทีไ่มเ่ป็นธรรม ซึง่
สามารถตดิตามสถานะการรอ้งเรยีนได้

• ระบบเตือนภยัแหล่งท่องเท่ียว – แพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลูขา่วสารและการเตอืนภยัส าหรบันกัท่องเทีย่ว และระบบแจง้เหตุฉุกเฉนิแก่ต ารวจท่องเทีย่ว/เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ๆ

• Smart Tourism – ระบบอ านวยความสะดวกการทอ่งเทีย่วตัง้แต่การวางแผนการท่องเทีย่ว จนถงึการจดัการดา้นการเงนิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว และการเชือ่มโยงข้อมลูสภาพภมูอิากาศ ณ 
สถานทีท่่องเทีย่ว

Thailand 
Tourism 
Platform

• แพลตฟอรม์บริการข้อมลูการท่องเท่ียว
• แพลตฟอรม์อ านวยความสะดวกการท่องเท่ียว
• แพลตฟอรม์การรอ้งเรียนและการเตือนภยั

ประชาชน ภาครฐั

ประเภทบริการ

กลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเท่ียว

• ระบบบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเท่ียวของ
ประเทศ

ประชาชนทัว่ไป นักท่องเท่ียวชาวไทย
และต่างชาติ มคัคเุทศก์ เจ้าหน้าท่ีรกัษาความ

ปลอดภยั
ผูป้ระกอบการ/นักลงทุน 
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โครงการพฒันาส าคญั หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการ Thailand Pass Phase 3 ▪ กระทรวง กต.
▪ กระทรวง ทก. 
▪ กระทรวง สธ. 
▪ ส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย
▪ ตม.

โครงการพฒันาระบบวิเคราะหข์้อมูลท่องเท่ียวอจัฉริยะด้วย AI บน Tourism
Intelligence Center 

▪ สป. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

โครงการพฒันาระบบโปรแกรม ส าหรบัการบริหารจดัการเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
และผูน้ าเท่ียว (Tourism Supply Management) 

▪ กรมการท่องเทีย่ว และ
▪ ภาคธุรกจิเอกชนทีใ่หบ้รกิารสนบัสนุน เช่น QueQ กบัการจองควิแหล่งท่องเทีย่ว

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการ Thailand 
Pass Phase 3

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

โครงการพฒันาระบบวิเคราะห์ข้อมลูท่องเท่ียว
อจัฉริยะด้วย AI บน Tourism Intelligence Center 

โครงการพฒันาระบบโปรแกรม ส าหรบัการบริหารจดัการเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
และผูน้ าเท่ียว (Tourism Supply Management) 



ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน และเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครฐั
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ประชาชน

เพ่ือบรรลเุป้าหมายปี
2570 ภาครฐัต้องสร้าง

Open Government

Trust

Open by Default

Transparency

Empower the People• Open Data Platform ส าหรบัประชาชนในการมสีว่นร่วมสรา้งประโยชน์ (Co-Creation)
• Open Government Data and Process เพื่อความโปร่งใสและเชือ่มัน่
• ช่องทางรบัฟัง และตดิตามความเหน็ อาท ิเรื่องรอ้งเรยีน กฎหมาย กฎระเบยีบ

ในปี 2570
“เป็นรฐัท่ีให้สงัคมริเร่ิม และเป็นรฐัท่ีเก้ือหนุนด้วยการเปิดเผย Data, Process, Service”

Thailand e-Participation 
Platform (TePP)

▪ ระบบกลางกฎหมาย (Law Portal)
▪ ระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีนเรื่องราว
▪ เชื่อมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบเบกิจา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ ระบบ e-Procurement
▪ ศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั – ขอ้มลูการด าเนินงานของ
รฐั และขอ้มลูสถติติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ โครงการภาษไีปไหน + แพลตฟอรม์งบประมาณทอ้งถิน่
▪ ปักหมดุพืน้ทีเ่สีย่งทุจรติ
▪ โครงการ e-Justice  Case management system
▪ โครงการ Big data and AI Analytics for crime 

prevention

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วม เส้นทางการติดตามผลการมีส่วนร่วม และการน าไปใช้ประโยชน์

หาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเปิด และ
ติดตามกระบวนการท างานเปิด

(Open Process)

แสดงความเหน็ หรอื 
Reach out to data owner

(Participate)

Encourage & 
Embed

(Collaboration)

มีการช้ีแจง หรอืตอบสนอง
ต่อการมีส่วนรว่ม

(Build Transparency)

กระตุ้นให้ภาคประชาชน เอกชนน าข้อมูลไปสรา้ง
ประโยชน์ และน าไปสู่การพฒันาบริการ หรอืแก้ปัญหา
จริง เพื่อเกิด co-creation ในการสรา้ง open service 
ในระยะยาว
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

การมสีว่นร่วม โปร่งใสและ
ตรวจสอบไดข้องประชาชน 

▪ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
▪ สพร.

▪ สปน.
▪ มท.
▪ สพร.
▪ สพร.

▪ ส านกังบประมาณ
▪ กรมบญัชกีลางบก.
▪ สศช.
▪ สพร.
▪ สพร
▪ องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)
▪ สศช.
▪ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)
▪ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่
▪ ส านกังบประมาณ

ดา้นยตุธิรรม ▪ หน่วยงานในสงักดั ยธ
▪ ศาลยุตธิรรม
▪ ส านกังานอยัการสงูสดุ
▪ ส านกังานต ารวจ
▪ สป. ยธ.
▪ ส านกังานต ารวจ
▪ กรมราชทณัฑ์

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)

โครงการระบบจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริม
การเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Open Data)

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

โครงการปักหมุดพืน้ท่ีเส่ียง
ต่อการทุจริต

โครงการภาษีไปไหน (งบประมาณท้องถ่ิน)

โครงการพฒันาระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส ์(New e-Budgeting)

โครงการ e-Justice  Case management system

โครงการ Big data and AI Analytics for crime prevention



346

การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

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

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

เทคโนโลยีเร่งการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

การตรวจสอบและ
แก้ไขข่าวเทจ็

ช่องทางส่ือสารในการ
ให้ข้อมลูท่ีโปร่งใส

ประชาชนควบคมุ
ข้อมลูส่วนบคุคล

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรล ุ

SDGs

o 11.3 ยกระดบัการพฒันาเมอืงและขดีความสามารถใน
การมสีว่นร่วมใหค้รอบคลุมและยัง่ยนืเพือ่การวางแผน
และการบรหิารจดัการการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยอ์ย่างมี
สว่นร่วม บรูณาการและยัง่ยนืในทุกประเทศ ภายในปี 
2573

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

•การเปิดช่องทางใหห้น่วยงานของรฐัเปิดรบั
ฟังความคดิเหน็ ประชาชนไดม้สี่วนรว่มใน
การแสดงความคดิเหน็ และมศีูนยก์ลางทาง
ขอ้มลู

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน
▪การตอบสนองความตอ้งการของภาคประชาชน

SDGs’ Goal 11

การเปล่ียนแปลงของรฐับาล

การให้บริการดิจิทลั
ของรฐัท่ีปลอดภยั
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน (e-Participation)

• บรกิารร่วมของหน่วยงานอื่นกบั
ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
(องคก์ารมหาชน)

• สถาบนัอนุญาโตตุลาการ
• ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

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

กฤษฎกีา
• ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องคก์ารมหาชน)
• ส านกังานป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ
• หน่วยงานอื่น

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การรอ้งเรียนและรอ้งทุกข์
การติดตาม สอบถาม ปรกึษาปัญหา
และรบัฟังความคิดเหน็ด้านกฎหมาย

ระบบค้นหา ตรวจสอบ และบริการข้อมูล
1 2 3

ระบบย่ืนค าเสนอข้อพิพาท

ระบบร้องทุกขผ์ูบ้ริโภค

ระบบจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ (Application)

ระบบรบัเร่ืองร้องเรียนทางอินเทอรเ์น็ต

ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผา่น
อินเตอรเ์น็ต

ติดตามสถานะคดี

ระบบตรวจสอบเจ้าของส านวนคดีล้มละลาย

ระบบสารสนเทศฐานข้อมลูสมัพนัธ์เพ่ือ
ตรวจสอบการกระท าผิด มลูฐาน และความผิด

ฐานฟอกเงิน

ระบบสารสนเทศฐานข้อมลูกลางเพื่อการ
รายงานและแลกเปล่ียนข้อมลู (AMCES)

ระบบค้นหาข้อมลูมติคณะรฐัมนตรี

ระบบกลางทางกฎหมาย

ระบบติดตามคดี Ago-Tracking

กระดานถามตอบปัญหาทางกฎหมาย
คลินิกยติุธรรม

ภาษีไปไหน? 
ระบบรายงานข้อมลูการใช้จ่ายภาครฐั

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

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

• รบัเร่ืองร้องเรียนผู้บริโภคออนไลน์ (ส านักงาน
พฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส:์ สพธอ.) 

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

• ข้อมูลการร้องทุกข/์ร้องเรียนของศนูยด์ ารง
ธรรม 1567 (กระทรวงมหาดไทย)

• ช่องทางการรบัเร่ืองร้องเรียน (กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง)

• ระบบร้องเรียน (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา)

• ช่องทางรบัเร่ืองร้องเรียน (กรมการท่องเท่ียว)
• ช่องทางรบัเร่ืองร้องเรียน สบส. (กรมสนับสนุน

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

Government News:Gnews
ส่ือออนไลน์ภาครฐั  

ระบบข้อมลูเก่ียวกบัจดุให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครฐั (Application)

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

อนาคตไทย อนาคตเรา
(ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต)ิ
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ส านักงบประมาณ

ประชาชน

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีภาครฐัผูบ้ริหารภาครฐั

ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี

ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

บริการด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ของประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

กรมบญัชีกลาง

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
ภาครฐั

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

คณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ

กรมศลุกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ส านักงานอยัการ
สงูสดุ

กรมบงัคบัคดี กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

สถาบนัอนุญา
โตตลุาการ

ส านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี

ส านักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน

ส านักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ส านักงานสภพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ

ส านักงานปลดักระทรวงการคลงั

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ส านักงานผการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ส านักงานป้องกนั
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

กรมประชาสมัพนัธ์ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ืน

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั

และภาคเอกชน

องคก์ารต่อต้าน
คอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)
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ระบบบริการแบบ
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e-People Website เวบ็ไซตท์ีช่่วยคลีค่ลายค ารอ้งของประชาชนทีม่ต่ีอหน่วยงานราชการต่างๆ และส่งเสรมิใหผู้ค้นเขา้
มามสี่วนรว่มกบัรฐับาลในการปรบัปรงุนโยบายต่างๆ โดยสามารถใช ้e-People ไดทุ้กแห่งในโลก
National Participatory Website ระบบทีป่ระชาชนมสี่วนร่วมในการจดัท างบประมาณ เพื่อเพิม่ความโปร่งใสในการ
บรหิารจดัการ

e-People Website:
• e-People เป็นระบบออนไลน์ในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีร่ะดบัทุกหน่วยงาน

ของรฐับาล เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารสาธารณะไดง้่ายขึน้
• การจดัหมวดหมู่อตัโนมตัิท าให้ขอ้ร้องเรยีนที่ได้รบัถูกส่งไปที่หน่วยงานที่

เหมาะสมทีส่ามารถจดัการขอ้รอ้งเรยีนไดม้ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ 
• ระบบท าใหป้ระชาชนแนะน าเกีย่วกบัเรื่องการบรหิารจดัการ และมสี่วนร่วม

ในการตดัสนิใจเชงินโยบายเพื่อก่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการทีส่รา้งสรรค์

ความเป็นผูน้ าในดา้นการใชด้จิทิลัเพือ่การมสีว่นร่วมของประชาชน จาก E – government Development Index อยู่อนัดบัที ่2 (2020) และ E – participation Index (2020) อยู่อนัดบั
ที ่1 ของโลก จาก 193 ประเทศ

National Participatory Website:
• ประชาชนสามารถเสนอโครงการงบประมาณโดยตรงผ่าน National 

Participatory website และร่วมการสนทนาเกีย่วกบัประเดน็หลกัทางสงัคมที่
เกีย่วกบัการเงนิการคลงั และแสดงความคดิเหน็ต่างๆ  

• ประชาชนสามารถเขา้ร่วมและท างานใน Budget Participation Group ที่
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ เช่น การทบทวนและการพจิารณาขอ้เสนอระดบัชาต ิ 

• Participatory Budgeting System เพิม่ความโปร่งใสในการบรหิารจดัการการ
คลงั เพื่อใหง้บประมาณรฐัเป็นงบประมาณทีป่ระชาชนมสีว่นร่วม

https://www.acrc.go.kr/
https://www.mybudget.go.kr/
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e-Procurement: KONEPS:

• ระบบรวมจดัซือ้จดัจา้งแบบ Single Window ส าหรบัรฐับาลกลาง และเป็น
ทางเลือกส าหรับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐอื่นๆ โดยครอบคลุม
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทุกขัน้ตอน 

• เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานจากการแลกเปลี่ยนขอ้มูลและกระบวนการ
อตัโนมตั ิเพิม่ความโปร่งใส และเพิม่ความเป็นกลางในการประมลู

• ช่วยในการขยาย e-Commerce และการพฒันา SMEs 

Digital Budget & Accounting System (dBain):

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

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

• ระบบท างานแบบ Real-Time, เป็น program-based online ทีข่อ้มลูการคลงั
ทัง้หมดจะแสดงออนไลน์ตามโปรแกรมหรอืระดบัโปรเจค ง่ายต่อการตดิตาม 
และขัน้ตอนการบรหิารจดัการดา้นการเงนิทัง้หมดถูกรบรวมในระบบ

https://www.acrc.go.kr/
https://www.mybudget.go.kr/
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

Citizens’ Initiative Portal:

• จุดมุ่งหมายเพื่อเพิม่การมสีว่นร่วมของประชาชนในการจดัท านโยบาย 
• ประชาชนสามารถเสนอแนวคิดใหม่ส าหรับกฎหมายและนโยบาย หรือ

แนะน าการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและนโยบายทีม่ ี
• ประชาชนตัง้แต่ 16 ปีขึน้ไปสามารถเขา้ร่วม ความคดิรเิริม่ทีเ่สนอต้องไดร้บั

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

i-Voting:

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

ความเป็นผูน้ าในดา้นการใชด้จิทิลัเพือ่การมสีว่นร่วมของประชาชน จาก E – government Development Index อยู่อนัดบัที ่3 (2020) และ E – participation Index (2020) อยู่อนัดบั
ที ่1 ของโลก จาก 193 ประเทศ

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

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

• ผูม้สีทิธสิามารถลงคะแนนในชว่งก่อนการลงคะแนนไมจ่ ากดัจ านวน เพราะจะ
ยดึการลงคะแนนครัง้ล่าสดุ

• รอ้ยละ 44 ของประชาชนใช ้i-Voting
• เวลาสะสมทีป่ระหยดัไดจ้ากการเลอืกตัง้ครัง้ล่าสดุเท่ากบั 11,000 วนัท างาน 
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

The New Citizens’ Initiative Act:

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

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

Off-Road Traffic Law :

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

• รฐับาลฟินแลนด์ตัง้เวบ็ไซต์ ที่ประชาชนสามารถมสี่วนร่วมกบักระบวนการ
ทางกฎหมาย โดยเขา้ไปสรา้งบญัช ีแสดงความเหน็ในประเดน็ต่างๆ โดยผู้มี
สว่นร่วมจะเหน็ความเหน็ต่างๆออนไลน์ ท าใหเ้กดิความโปร่งใส

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

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

ต่างๆ 
• เพิม่ความชอบธรรมของการจดัท านโยบาย

ความส าเรจ็
• ประชาชนมสีว่นร่วมอย่างสภุาพและสรา้งสรรค์
• ผูเ้ขา้ร่วมอยู่บนพืน้ฐานความจรงิเกีย่วกบัผลกระทบของงกฎหมายทีเ่ป็นไป

ได ้และมคีวามเหน็บวกเกีย่วกบัความเป็นไปไดข้องโครงการในเชงิ
ประชาธปิไตย เพราะเชื่อว่าเสยีงของพวกเขาไดร้บัฟัง

• ประสบการณ์ crowdsourcing น าไปสู ่การเรยีนรู ้โดยผูเ้ขา้ร่วมเรยีนรูจ้าก
กนัและกนัผ่านความเหน็ออนไลน์ และเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัท านโยบายและ
ขัน้ตอนทางกฎหมาย

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

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

การจดัท า พิจารณา และ
ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ

e-People Website
(one-stop service)

การร้องเรียนและร้องทุกข์

บริการดิจิทลั เกาหลีใต้

การพิจารณาและ
ตรวจสอบการ
จดัซ้ือจดัจ้าง

เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ไทย

e-People Website
(one-stop service)

• National Participatory 
• Digital Budget & 

Accounting System 
(dBain) (ขอ้มลู real time)

e-Procurement: 
KONEPS

(ขอ้มลู real time)

• EESTI.EE
• Consumers Disputes 
• Consumer Protection

Citizens’ Initiative 
Portal

E-Treasury
(กระบวนการจดัท า

งบประมาณ) 

E-Procurement 
(e-notification, e-

access, e-submission)
(แสดงขอ้มลูการตดัสนิใจ)

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

• Demokratia.fi (summary 
portal)

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

• Tutki Hankintoja
(สบืคน้ขอ้มลูการใช้
งบประมาณ)

• e-Procurement (Hansel 
Ltd.)

• Tutki Hankintoja (สบืคน้
ขอ้มลูการใชง้บประมาณ)

• ระบบจดัการเรื่องราวร้องทุกข์
(นร.)

• ระบบร้องทุกขผ์ู้บริโภค (สคบ.)
• ระบบรบัเรื่องร้องเรียนทาง

อินเทอรเ์น็ต (สผผ.)

• ระบบกลางทางกฎหมาย (ราช
กฤษฎีกา, สพร.)

• ระบบบริการสอบถามปัญหา
กฎหมายผา่นอินเตอรเ์น็ต
(อส.)

• e-Budgeting 
• ภาษีไปไหน? 
• อนาคตไทย อนาคตเรา

• e-GP
• ภาษีไปไหน? 
• อนาคตไทย อนาคตเรา

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

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศผูน้ า (เกาหลใีต)้

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศผูน้ า (เอสโตเนีย)

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศผูน้ า (ฟินแลนด)์

1

2

3



ส่ิงท่ีประชาชนและหน่วยงานภาครฐัจะได้รบัจากการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน

356

การร้องเรียนและ
ร้องทุกข์

ด้านกฎหมาย

ด้านงบประมาณ

ด้านการจดัซ้ือจดั
จ้าง

• ระบบร้องเรียนและร้องทุกขก์ลาง–ระบบออนไลน์ในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีร่ะดบัทุกหน่วยงานของรฐับาล มกีารจดัหมวดหมูอ่ตัโนมตัทิ าใหข้อ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัถูกส่งไปที่
หน่วยงานทีเ่หมาะสมทีส่ามารถจดัการขอ้รอ้งเรยีนไดม้ปีระสทิธภิาพทีสุ่ด สามารถแจง้สถานะของแกไ้ขปัญหาแก่ผูร้อ้งเรยีนอยา่งต่อเนื่อง และเมือ่ใกลค้รบก าหนดระบบ
สามารถแจง้เตอืนไปยงัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ และแสดงสถานะเรือ่งรอ้งเรยีนของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ระบบใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็และแนะน าเกีย่วกบัเรือ่ง
การบรหิารจดัการ ตรวจสอบ และออกเสยีงโหวตในบางประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจเชงินโยบาย เพือ่ก่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการทีส่รา้งสรรค์

• ระบบ e-Procurement – ระบบรวมจดัซื้อจดัจา้งแบบ Single Window ส าหรบัรฐับาลกลาง รฐับาลทอ้งถิน่และองคก์รภาครฐัอื่นๆ โดยครอบคลุมกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งทุก
ขัน้ตอน เชือ่มโยงกบั GFMIS, e-Budgeting และ eMENSCR โดยระบบเปิดเผยขอ้มลูแบบ real time และระบบเปิดโอกาสใหใ้หป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ ตรวจสอบ และ
ออกเสยีงโหวตในบางประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการจดัซื้อจดัจา้งได ้

• ระบบe-Budgeting – ระบบการบรหิารจดัการงบประมาณแบบ Single Window ส าหรบัรฐับาลกลาง รฐับาลทอ้งถิน่และองคก์รภาครฐัอื่นๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ
งบประมาณทุกขัน้ตอน เชือ่มโยงกบั GFMIS, e-Procurement และ eMENSCR โดยระบบเปิดเผยขอ้มลูแบบ real time และระบบเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็
ตรวจสอบ และออกเสยีงโหวตในบางประเดน็ทีเ่กีย่วกบักระบวนการงบประมาณได้

Vision 2570
“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานภาครฐั ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วยระบบกลางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูและมีสวนร่วมแสดงความคิดเหน็”

Thailand e-
Participation 

Platform (TePP)

• ระบบรอ้งเรียนและรอ้งทุกขก์ลาง
• Law Portal
• ระบบ e-Budgeting
• ระบบ e-Procurement

ประชาชน ภาครฐั

• ศนูยก์ลางข้อมลูเปิดภาครฐั – เปิดเผยขอ้มลูภาครฐัทีเ่ป็น
ประโยชน์ และสามารถน าไปท าซ ้าและเผยแพร่ต่อได้

• ระบบข้อมลูรวมความคิดเหน็และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เช่น การรอ้งเรยีนและรอ้งทุกข ์ดา้นกฎหมาย ดา้นงบประมาณ ดา้น
การจดัซื้อจดัจา้ง และดา้นอื่นๆ ทีม่กีารจดัหมวดหมูอ่ตัโนมตั ิและ
วเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัใหภ้าครฐัน าขอ้มลูไปใชป้รบัปรุงแผนและ
นโยบายใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

ประเภทบริการ
การแสดงความคิดเหน็/

การมีส่วนรว่ม

• Law Portal–แพลตฟอรม์ดา้นกฎหมายกลางของประเทศ ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูดา้นกฎหมายแก่ประชาชน เปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อรา่ง
กฎหมาย เสนอแนวคดิใหมส่ าหรบักฎหมายและนโยบาย หรอืตรวจสอบและแนะน าการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและนโยบายทีม่ ีโดยประชาชนทีม่สีทิธเิลอืกตัง้สามารถยืน่
ค ารอ้งแก่รฐับาลหากไดร้บัการออกเสยีงสนบัสนุนตามเกณฑ ์และเรือ่งจะถูกส่งไปใหค้ณะกรรมทีร่บัผดิชอบพจิารณาเพือ่เขา้รฐัสภาต่อไป 

e-Participation
การเข้าถึงข้อมลู การตรวจสอบ การออกเสียง/ลงคะแนน

ศนูยก์ลางข้อมลูเปิดภาครฐั – เปิดเผยข้อมลูภาครฐัท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถน าไปท าซ า้และเผยแพร่ต่อได้



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ของประชาชน ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว (1/2)
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) เวบ็ไซต์ทีพ่ฒันาตาม พรบ. หลกัเกณฑก์ารจดัท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพือ่เป็นช่องทางที่
ใหห้น่วยงานของรฐัเปิดรบัฟังความคดิเหน็ ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และเป็นศนูยก์ลางทางขอ้มลูทางกฎหมาย
ของประเทศ 

1) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

2)  ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการระบบจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นฐานขอ้มลูเรือ่งรอ้งทุกขร์ะหวา่งหน่วยงานเพือ่ใหข้อ้มลูเรือ่งรอ้งทุกขจ์ากทัว่ประเทศถูกจดัเกบ็ใน
ฐานขอ้มลูเดยีว  และจดัท าระบบการตดิตามผลและสถานะเรือ่งรอ้งทุกข ์(Tracking System) เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตดิตามเรือ่งรอ้ง
ทุกขด์ว้ยตนเองไดทุ้กทีทุ่กเวลา และทราบระยะเวลาด าเนินการ รวมทัง้จดัท าระบบการรายงานผล (Dashboard) ส าหรบัผูบ้รหิารใชใ้น
การก ากบัตดิตามการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน โดย Tracking System และ Dashboard ไดเ้ริม่พฒันาในปี 2564

1) ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี

2) กระทรวงมหาดไทย 

3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริม
การเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Open Data)

ศนูยก์ลางขอ้มลูเปิดของภาครฐัทีส่ามารถน าขอ้มลูภาครฐัทีส่ามารถเปิดเผยและเป็น ประโยชน์มาเปิดเผยโดยไมค่ดิค่าใชจ้่าย รวมทัง้
สามารถน าไปท าซ ้าและเผยแพร่ต่อได ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อธุรกจิ สงัคม สาธารณะ รวมถงึการวจิยัในภาคส่วนต่างๆ ไมว่่า จะเป็น
ภาครฐั ภาคเอกชน หรอืภาคประชาสงัคม โดยเน้นการพฒันาเชงินวตักรรม

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
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โครงการระบบจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์

โครงการพฒันาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)
จดัท าระบบแสดงความคิดเหน็ประกอบการ
จดัท าร่างกฎหมาย และประเมินผลสมัฤทธ์ิ

กฎหมายของหน่วยงานรฐั
จดัท าฐานข้อมลูกฎหมายของประเทศ

เช่ือมโยงข้อมลูและบูรณาการ
ข้อมลูของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้งานไปสู่ระบบประเมินผล

โครงการพฒันาศนูยก์ลางข้อมูลเปิดภาครฐัส่งเสริมการ
เปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data)

เช่ือมโยงฐานข้อมูลและ
บรูณาการข้อมูลต่าง  ๆ

สร้างระบบวิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน
ศกัยภาพ และวดัผล รวมทัง้พฒันา
และปรบัปรงุข้อมูลให้ทนัสมยั

พฒันาระบบการติดตามผล
และสถานะเรื่องร้องทุกข ์

(Tracking System) ขยายผลการเช่ือมโยงฐานข้อมูลไปยงัหน่วยงานในระดบัท้องถ่ิน



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

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

การเชือ่มโยงระบบ e-Budgeting ของส านกังบประมาณ กบัระบบ GFMIS และ e-GP ของกรมบญัชกีลาง และระบบ eMENSCR ของส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สภาพฒัน์) เพื่อใหส้ามารถทราบการเบกิจ่ายเงนิทีช่ดัเจนขึน้ และเป็นแบบม ี ID Project ทีต่ดิตามได ้ โดยทีป่ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ได ้

1) ส านกังบประมาณ
2) กรมบญัชกีลาง
3) ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
4) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการภาษีไปไหน
+ แพลตฟอรม์งบประมาณท้องถ่ิน

การท ามาตรฐานการเชือ่มขอ้มลูและบรูณาการขอ้มลูการใชง้บประมาณของสภาพฒัน์กบัภาษีไปไหน รวมทัง้ขอ้มลูขององค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน (ประเทศไทย) 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูการใช้ภาษีที่มคีวามทนัสมยั รวมทัง้สามารถตดิตามตรวจสอบการใชง้บประมาณไดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพิม่ความโ ปร่งใสและลดปัญหาการ
คอร์รปัชัน่ โดยที่ประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ได้ผ่านช่องทางของภาษีไปไหน ทัง้นี้ ในระยะยาวจะพฒันาแพลตฟอร์ม
ส าหรบัเปิดเผยขอ้มลูการจดัท า พจิารณา และตรวจสอบการใชง้บประมาณทอ้งถิน่

1) ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
2) องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)
3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการปักหมดุพืน้ท่ีเส่ียงต่อการ
ทุจริต (Anti Corruption Risk Mapping)

ระบบใหข้อ้มลูพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการทุจรติ โดยเชื่อมโยงขอ้มลูตวัชี้วดั ITA ของแต่ละพื้นที ่ซึ่งสามารถบูรณาการคดักรองการรอ้งเรยีน และ “แจง้เบาะแส” 
ต่อไปในอนาคตได ้

1) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)
2) องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่

โครงการพฒันาระบบการจดัการ
งบประมาณอิเลก็ทรอนิกส ์(New e-
Budgeting)

ปรบัปรุงระบบการจดัการงบประมาณอเิลก็ทรอนิกสเ์ดมิ ใหส้ามารถรบัรองการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างระบบการเบกิจ่ายและการจดัสรรงบประมาณของประเทศ
เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัดา้นการจดัท างบประมาณของประเทศทีม่คีวามแมน่ย า และมปีระสทิธภิาพ

1) ส านกังบประมาณ
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โครงการเช่ือมต่อระบบ e-Budgeting กบัระบบ GFMIS ระบบ e-GP และ ระบบ eMENSCR

โครงการเช่ือมต่อข้อมูลของสภาพฒัน์กบัภาษีไปไหน 

จดัท า MOU 
ระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้
งานไปสู่ระบบประเมินผล

จดัท าระบบแสดงความ
คิดเหน็และเปิดเผย

ข้อมูล
และพฒันาการ
ประมวลผล

เช่ือมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

โดยสมบรูณ์

จดัท า MOU ระหว่าง
หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยาย
ผลการใช้งาน
ไปสู่ระบบ
ประเมินผล

จดัท าระบบแสดงความ
คิดเหน็และเปิดเผย
ข้อมูล และพฒันาการ

ประมวลผล

เช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานโดยสมบรูณ์

โครงการปักหมุดพืน้ท่ีเส่ียง
ต่อการทุจริต (Anti 

Corruption Risk Mapping)

โครงการพฒันาระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส ์(New e-Budgeting)
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ความยติุธรรม



ภมิูทศัน์ของ Pain Points ท่ีผูมี้ส่วนได้เสียเผชิญในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
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ต ารวจ อยัการ ศาล

ราชทณัฑ์

ระยะเวลาและขัน้ตอนในการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนไมม่คีวามชดัเจน และไม่มกีารประกาศขอ้มลูใหป้ระชาชนทราบ 

ประชาชน

ขาดการเชื่อมโยงขอ้มลูระหวา่ง
สถานีต ารวจทัว่ประเทศ 

ขาดการเชื่อมโยงขอ้มลูคดต่ีางๆ บนระบบดจิทิลัทัง้ระบบยุตธิรรม ท าใหก้ารตดิตามความคบืหน้าในการด าเนินคดที าไดย้าก 

คุมประพฤต ิ

ผู้ปฎิบติังาน 

การตดิตาม และตรวจสอบความคบืหน้าเรื่องรอ้งเรยีน/ คดคีวามท าไดย้าก ขาดมาตรการแทนการควบคุม
ตวัผูก้ระท าความผดิอาญา

การแจง้ความ/รอ้งทุกขต์่างทอ้งทีม่ ี
ขอ้จ ากดัเรื่องเขตพืน้ทีก่ารสอบสวน

การประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพื่อขอขอ้มลูผูต้อ้งหา

ค่าใชจ้่ายและค่าเสยีโอกาสทีเ่กดิจากการเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรม

ผูต้อ้งขงัลน้เรอืนจ า ขาดการเชื่อมโยงและจดัการขอ้มลู
ระหว่างศาลทัว่ประเทศ 

ความช่วยเหลอื และค าแนะน าดา้น
กฎหมายยงัมจี ากดัและเขา้ถงึยาก

การเขา้ถงึขอ้มลูความช่วยเหลอื และ
การคุม้ครองทางกฎหมาย

คดลีน้ศาล อตัราการกระท าผดิซ ้าทีส่งู 

การตดิตามดแูลผูท้ีไ่ดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราว

การสรุปส านวนการสอบสวนและสง่ส านวนไปยงัพนกังานอยัการ มรีะยะเวลาทีเ่หลอื
ใหพ้นกังานอยัการพจิารณาสง่ส านวนน้อย การสอบสวนเพิม่เตมิอาจใชร้ะยะเวลามาก
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วาระปฏิรปูด้านกระบวนการยติุธรรม 
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เป้าหมาย
➢ การอ านวยความยตุธิรรมในแต่ละขัน้ตอนเป็นไปอย่างโปรง่ใส แลว้เสรจ็ตามกรอบระยะเวลาทีก่้าหนด และเขา้ถงึงา่ยโดยเสมอภาค
➢ การบงัคบัการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล ้า และพฒันาระบบการบรหิารงานยตุธิรรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละเป็นธรรม

การให้ประชาชนสามารถติดตาม
ความคืบหน้า ขัน้ตอนการ

ด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

การรบัแจ้งความรอ้งทุกขต่์าง
ท้องท่ี

การจดัหาทนายความอาสา
ประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุก

สถานีทัว่ประเทศ

ปฏิรปูระบบการปล่อยชัว่คราว
การบนัทึกภาพและเสียงใน
การตรวจค้น จบักมุ และการ

สอบปากค า
ในการสอบสวน

กิจกรรมปฏิรปู

เป้าหมาย หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
กระบวนการยุตธิรรมมรีะบบใหป้ระชาชน
ตรวจสอบและหรอืแจง้ความคบืหน้าให้
ประชาชนทราบ 
ขัน้ตอน 
• ตราพระราชบญัญตัริะยะเวลาในการ

ด าเนินงานขอกระบวนการยุตธิรรม 
พ.ศ. .... ใหม้ผีลบงัคบัใช้

• จดัท า/พฒันาและเชือ่มโยงระบบ
ตรวจสอบและ/หรอืแจง้ความคบืหน้า
ใหป้ระชาชนทราบ

หน่วยงานรบัผิดชอบ
คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้น
กระบวนการยุตธิรรม

เป้าหมาย มรีะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรบัคา้รอ้งทุกข ์
กล่าวโทษและเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่าง
สถานีต ารวจทัว่ประเทศ 
ขัน้ตอน 
• จดัเตรยีมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัเกณฑก์ารดา้เนินงาน คู่มอื
การด าเนินงาน

• รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
และผูป้ฏบิตัเิพื่อพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ใหต้รง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ

เป้าหมาย มาตรการคุม้ครอง ผูต้อ้งหา
และจา้เลยเพื่อใหเ้ขา้ถงึกระบวนการ
ยุตธิรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
ขัน้ตอน 
• จดัระบบการปล่อยชัว่คราวทีร่วดเรว็ 

ไม่องิฐานะทางเศรษฐกจิของผูต้อ้งหา
หรอืจ าเลย ค านึงถงึความปลอดภยั
ของสงัคมและมมีาตรการป้องกนัการ
หลบหนี

• พฒันาระบบประเมนิความเสีย่ง การใช้
เครื่องตดิตามอเิลก็ทรอ นิกส(์EM) และ
พฒันาระบบก ากบัดแูล

หน่วยงานรบัผิดชอบ
สา้นกังานศาลยุตธิรรม

เป้าหมาย มาตรการคุม้ครอง 
ผูต้อ้งหาและจ าเลยเพือ่ใหเ้ขา้ถงึ
กระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้
ขัน้ตอน 
• พฒันาระบบการท างานทีต่อ้ง 

การใชเ้ทคโนโลยแีละประกาศ
ใหส้าธารณชนทราบ

• ประชาสมัพนัธผ์ลการ
ด าเนินงาน ตดิตามประเมนิ
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและ
ความพงึพอใจของประชาชน

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ

เป้าหมาย ประชาชนไดร้บัความ
คุม้ครอง ไดร้บัการช่วยเหลอื ค าแนะน า
ดา้นกฎหมาย ในการด าเนินคด ีการ
ด าเนินการในชัน้พนกังานสอบสวน
สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
ขัน้ตอน 
• ขยายผลใหม้ทีนายความให้

ค าปรกึษาในสถานีต ารวจทัว่ประเทศ
• เกบ็สถติปิระชาชนและความพงึพอใจ

ประชาชนผูม้าใชบ้
• สรา้งช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

กรณีเกดิการทุจรติหรอืประพฤตผิดิ
มรรยาททนายความ

หน่วยงานรบัผิดชอบ
สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์
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สถานะปัจจบุนั: บริการดิจิทลัด้านยติุธรรมในปัจจบุนั
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แจ้งเรือ่งรอ้งเรียน

เวบ็บอรด์กระทรวงยติุธรรม
ปรกึษาขอ้กฎหมาย รบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกข ์แจง้เบาะแส-
แจง้เบาะแสความไมโ่ปร่งใส ความไมยุ่ตธิรรม การทุจรติ 

ระบบให้บริการประชาชน กระทรวงยติุธรรม

ตดิตามผลงานบรกิาร ตดิตามเลขทีค่ ารอ้งระบบ
รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข/์บนัทกึแบบค ารอ้ง 

คมุประพฤติ แอพพลเิคชัน่ส าหรบัผูถู้กคมุความประพฤต ิขอ้มลูการคุมความ
ประพฤต ิแผนการคุมความประพฤต ิ ขา่วสาร  แจง้เตอืน และ
ตดิต่อเจา้หน้าที่

แอปพลิเคชนั

ทะเบียนนักจิตวิทยาฯ
คน้หารายชือ่ผูท้ าหน้าทีน่กัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะหท์ีไ่ดร้บั
การขึน้ทะเบยีนกบักระทรวงยุตธิรรม

รู้หมดกฎหมาย เน้นส่งเสรมิการใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีจ่ าเป็นและควรรูใ้น
ชวีติประจ าวนั เนื้อหาสัน้ กระชบัและเขา้ใจงา่ย ผู้ใชง้านสามารถ
ทีจ่ะคน้หา อ่าน แชรแ์ละบุค๊มารค์ขอ้มลูกฎหมาย อ่านและบุ๊ค
มารค์ขา่วสารจากกระทรวงยุตธิรรม ส่งเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์

Justice Care เผยแพร่ความรูท้างกฎหมายในรปูแบบ Infographic โดยมกีารอพัเดต
ขอ้มลูทุกวนั เป็นช่องทางตดิต่อกระทรวงยุตธิรรม ทัง้ในFacebook 
Fanpage สายด่วนยุตธิรรม โทร 1111 กด 77 (โทรฟร)ี และการส่ง
ขอ้ความตดิต่อภายในแอปฯ โดยมเีจา้หน้าทีอ่ยู่ประจ า 24 ชัว่โมง

CIFS e-Service แจง้เหตุ ต าแหน่ง ภาพสถานทีเ่กดิเหตุการณ์ทีม่ผีูเ้สยีชวีติผ่าน
เครือ่งมอื แจง้เรือ่งการขอรบับรกิารนิตวิทิยาศาสตร์ แจง้
เรือ่งราวรอ้งทุกข ์ตดิต่อขอรบัศพ ตดิตามสถานะศพที่รอชนัสตูร
พลกิศพ และตดิตามกระดกู ตดิตามสถานะของการด าเนินงาน

รู้ทนั : Rootan กรมสอบสวนคดพีเิศษ พฒันาขึน้เพือ่ใชใ้นการแจง้เบาะแส การ
เผยแพร่เรือ่งน่ารูแ้ละขอ้มลูการแจง้เตอืนภยัรปูแบบต่าง ๆ  
เกีย่วกบัภยัไซเบอร ์เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถค้นหา 
เขา้ถงึ รบัรูข้อ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งงา่ย สะดวก รวดเร็วและทัว่ถงึ

แอปพลิเคชนับริการประชาชน กรมบงัคบัคดี

LED Queue : 
ระบบการรบัจอง
ควิการบงัคบัคดี
ล่วงหน้า

LED ABC : คน้หา
และตรวจสอบขอ้มลู
บุคคลลม้ละลายและ
ขอ้มลูนิตบิุคคล
ลม้ละลาย

LED Debt InFo : 
คน้หาและ
ตรวจสอบขอ้มลู
อายดัเงนิในคดแีละ
ยอดหนี้คงเหลอื

LED Property : 
คน้หาทรพัยข์าย
ทอดตลาดของ
กรมบงัคบัคดี

LED Streaming : 
ชมการถ่ายทอดสด
การขายทอดตลาด
ของส านกังานบงัคบั
คด ี25 จงัหวดั
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Best practice: E-Justice Case Studies

ทีม่า: Digital Technologies for Better Justice (Inter-American Development Bank, 2020)

SICP: The Challenges of Developing an Interoperable System across the Criminal Justice Chain in Italy 

Systems functions: The SICP offers two sets of functionalities: one for prosecutorial (PPOs) and 
one for judicial (courts) functions. Since they use the same systems, it provides full interoperability 
between the two agencies. The SICP also embeds an e-filing service for police forces. 
Services: 
E-filing portal:  a website used by police forces to file cases  (not  interoperable with police 
databases). 
CMS functions: 
• Criminal registry 
• Cases database and workflow module allowing control of the main procedural steps 
• Procedural documents subsystem (designed for administrative staff work) 
• Pre-trial measures database and workflow (e.g., custody and seizure) 
J/PSS functions: 
• Judicial and prosecutorial documents 
• Deadlines monitoring and to-do lists 
• Calendars and judicial officer case lists   
• Random case assignment to the judges 
• Statistical interface 

Challenges:
• Institutional factors: The lack of strategic  alignment and collaboration 

between the  Ministry, the Judicial Council, and the Parliament was the 
reason of many failures during the deployment of SICP. The case  shows  
that, in 2014, improved cooperation among the MoJ, the Council of Justice, 
and the Parliament led to the successful deployment of the SiCP. 

• Path dependency: The design of an e-justice application to support a 
judicial function or office creates legacies and path dependences that might 
impinge upon future development.

• Law and technology: The development and  deployment of interoperable 
systems need  legislative  support and changes to the existing legal 
framework. The digitization of criminal justice procedures requires 
technological as well as legal innovations and commitments. 

• Organizational complexity: The development and deployment of 
interoperable systems across the criminal justice chain must take the needs 
of many different organizations into account. 

Lessons learnt: This  case  helps  identify  key  factors  that  impact  the  successful  deployment  of interoperable  systems  across  the criminal  justice  chain.  These  factors  are  
related  to  institutional cooperation, path dependency, legal and technological factors, and organizational complexity. 
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Best practice: E-Justice Case Studies

ทีม่า: Digital Technologies for Better Justice (Inter-American Development Bank, 2020)

Justicia Digital in Spain: How a Fragmented Governance Affects E-justice Developments

Systems functions: Justicia Digital is the technological and operative solution that allows judicial 
offices of the territory of the Ministry the electronic treatment of the information. The project aims to 
provide the judicial bodies with a system that supports the electronic judicial file, allowing the 
offices to work digitally and move towards zero paper. So, it intends to obey the Law 18/2011, 
create a methodology of work between users and the Systems of information (processing 
handbooks), and to develop the system “Minerva Digital” (current procedural management system) 
to achieve complete electronic processing of the judicial file.
“Justicia Digital” composed by several systems: 
• Minerva Digital, is the procedural management system. 
• File Uploader, for the electronic reception of administrative files. 
• Electronic Signature, that allows the electronic signature or rejection of a document. 
• Lexnet is a secure information exchange platform between the Judicial Bodies and legal 

operators who need to exchange court documents (notifications, writs and lawsuits) in their 
daily work. 

• Visor, is the system that completes the functions of Lexnet, it allows to view the electronic 
documents of the proceedings, those presented by the parties and those generated in the 
Court, forming the electronic judicial file

Challenges: 
• Institutional factors: The fragmented governance structure of  the Spanish judiciary is the most  

important  factor shaping the trajectory of e-justice development. The institution of central 
coordinating bodies, such as the CTEAJE, can help develop national standards that facilitate 
interoperability

• Path dependency Twenty years of decentralized and uncoordinated technological developments 
are difficult to overcome. This makes the deployment of common national solutions challenging. 
The attempt to use LexNet as national e-filing application and to make e-filing mandatory was a 
logical attempt to overcome the inertia deriving from technological and governance path 
dependency to build a new trajectory for e-justice development. 

• Law and technology The  common  legal  infrastructure  developed  between  2011  and  2015  
provides  a  uniform framework that spurs the system to build components based on common 
functional standards. However,  legal  regulations  do  not  guarantee  systems  interoperability  
and  do  not  change  the inertia of the system.

• Organizational complexity  The strong support of the organizational setting limits the judges’ 
direct usage of the applications of Justicia Digital. The introduction of these support units can help 
to maintain the e-justice system but does not help to increase its overall efficiency.

• Economy The coexistence of several CMSs and e-filing systems constitutes an effective e-
justice plat - form, but such a solution is much less efficient than a nationwide e-justice platform 
would be. 

Lessons learnt: The experience of LexNet, and more generally Justicia Digital, provide relevant lessons on how to develop integrated solutions within a decentralized governance structure, and on the 
challenges to be faced while deploying a nation-wide e-justice platform 
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การพฒันากฎหมาย การพฒันากระบวนการยุติธรรม
การลดความเหลื่อมล า้ และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

การตรวจสอบและบงัคบัใช้กฎหมาย

▪ ขอ้มลูการด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ข ยกเลกิ
กฎหมายฯ  ไดผ้่านการบรูณาการ ประมวล 
วเิคราะห ์โดยเทคโนโลยขี ัน้สงู และรวบรวมไวท้ี่
แพลตฟอรม์กลาง ณ จุดเดยีว และสามารถ
ตดิตามสถานะของการด าเนินการไดต้ามเวลาจรงิ

▪ การบรูณาการกฎหมายทุกล าดบัชัน้ใหเ้ชือ่มโยง
กนัอย่างเป็นเอกภาพ ทีแ่พลตฟอรม์กลาง ณ จุด
เดยีว

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ รวมถงึ
สามารถโหวตในบางประเดน็ได ้

▪ การบรูณาการขอ้มลูและบรกิารของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการยุตธิรรม
ใหส้อดประสานกนัอย่างเป็นองคาพยพ 
โดยรวมขอ้มลูและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
ณ จุดเดยีว

▪ ระบบสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ 
เพือ่ประเมนิผลไดอ้ย่างแมน่ย าและต่อเนื่อง 
การประเมนิผลขอ้มลูเกดิขึน้ตามเวลาจรงิ

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ รวมถงึ
สามารถโหวตในบางประเดน็ได ้

▪ ประชาชนเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูและบรกิารของกระบวนการยุตธิรรม
ภาครฐั ณ จุดเดยีวไดอ้ย่างสะดวก 
ปลอดภยั 

▪ ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพือ่
ประเมนิผลไดอ้ย่างแมน่ย าและต่อเนื่อง การ
ประเมนิผลขอ้มลูเกดิขึน้ตามเวลาจรงิ

▪ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัมคีรบถว้น มี
คุณภาพดมีาก และรองรบัขอ้มลูและ
เทคโนโลยดีจิทิลัไดอ้ย่างดเียีย่ม

▪ ขอ้มลูทีส่นบัสนุนการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ไดผ้่านการบรูณาการ ประมวล วเิคราะห ์โดย
เทคโนโลยขี ัน้สงู และรวบรวมไวท้ีแ่พลตฟอรม์กลาง ณ 
จุดเดยีว เชือ่มโยงแพลตฟอรม์การรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
และตดิตามการด าเนินการไดต้ามเวลาจรงิ

▪ ระบบสนบัสนุนการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย
ทีใ่หบ้รกิารประชาชน (e-Service) ณ จุดเดยีว

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ รวมถงึสามารถ
โหวตในบางประเดน็ได ้

▪ ขอ้มลูการด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ข ยกเลกิ
กฎหมายฯ  ไดผ้่านการบรูณาการ ประมวล 
วเิคราะห ์ และรวบรวมไวด้ว้ยกนัในแพลตฟอรม์
กลางบางส่วน และยงัมกีระจายตามแหล่งขอ้มลู
ของแต่ละหน่วยงานบา้ง และสามารถตดิตาม
สถานะของการด าเนินการได้

▪ การบรูณาการกฎหมายทุกล าดบัชัน้ใหเ้ชือ่มโยง
กนักบัหน่วยงานทุกฝ่าย 

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ได้

▪ การบรูณาการขอ้มลูและบรกิารของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการยุตธิรรม
ใหส้อดประสานกนัอย่างเป็นองคาพยพ

▪ ระบบกลางของหน่วยงานหลกัส าหรบัยืน่ค า
รอ้งและเอกสารออนไลน์ ตดิตามผล และแจง้
เตอืน

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ได้

▪ ประชาชนเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูและบรกิารออนไลน์ของกระบวนการ
ยุตธิรรมภาครฐัไดด้ี แมจ้ะไมค่รบถว้น

▪ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัมเีพยีงพอ
และมคีุณภาพดี และรองรบัขอ้มลูและ
เทคโนโลยดีจิทิลัไดอ้ย่างพอเพยีง

▪ การบรูณาการขอ้มลูของหน่วยงานภาครฐัที่
เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย ให้
สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัได้

▪ ระบบสนบัสนุนการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย
ทีใ่หบ้รกิารประชาชน (e-Service) เพือ่ลดค่าใชจ้่าย
และขจดัช่องทางการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ได้

▪ ขอ้มลูการด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ข ยกเลกิ
กฎหมายใหม้เีท่าทีจ่ าเป็นและสอดคลอ้งบรบิท
และไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ 
เผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ และยงัไมผ่่านการประมวลหรอื
วเิคราะห์

▪ ขอ้มลูและบรกิารของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
กระบวนการยุตธิรรม เผยแพร่ทางสือ่
ออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
และยงัไมผ่่านการประมวลหรอืวเิคราะห์

▪ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน

▪ ประชาชนเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูและบรกิารออนไลน์ของกระบวนการ
ยุตธิรรมภาครฐัไดจ้ ากดั

▪ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลักระจุกตวัใน
เมอืงและมจี ากดัในพืน้ทีห่่างไกล และ
รองรบัขอ้มลูและเทคโนโลยดีจิทิลัได้
พอควร

▪ ขอ้มลูทีส่นบันุนการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย 
เผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ และยงัไมผ่่านการประมวลหรอืวเิคราะห์

▪ การใชเ้ครือ่งมอืดจิทิลัในการตรวจสอบและบงัคบัใช้
กฎหมายขึน้กบัแต่ละหน่วยงาน และมจี ากดั 

การพฒันาเชิงดิจิทลัด้านความ
ยติุธรรม

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้าน
ความยติุธรรมกบัหน่วยงานทุก

ฝ่าย

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้านความ
ยติุธรรมแบบครบวงจร

1

2

3

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
ของประเทศไทย
ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของ
ประเทศผูน้ า
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการ e-Justice  
Case management 
system

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตัง้แต่ชัน้ต ารวจ อยัการ ศาล และ
หน่วยงานภายใตก้ระบวนการยุตธิรรม เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตดิตามขัน้ตอนของกระบวนการยุตธิรรม

1) หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม
2) ศาลยุตธิรรม
3) ส านกังานอยัการสงูสดุ
4) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

โครงการ Big data and 
AI Analytics for crime 
prevention

การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลขนาดใหญ่และ AI ในการวเิคราะหแ์นวทางการป้องกนัอาชญากรรม เน้นป้องกนั
สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม (root causes) และป้องกนัการกระท าความผิดผ่านการปรบัพฤตินิสยั 
(Recidivism)

1) สป. กระทรวงยุตธิรรม
2) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ
3) กรมราชทณัฑ์

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการ e-Justice  Case management system

โครงการ Big data and AI Analytics for crime prevention

จดัท า MOU ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส าหรบัการเข้าถึงข้อมูล

พฒันาระบบติดตามความคืบหน้า
ของกระบวนการยติุธรรม

เช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานยติุธรรม ศาล และส านักงานอยัการ

ปรบัปรงุข้อมูล ก าหนด
มาตรฐานข้อมูล และน าเข้า
ข้อมูลด้านการป้องกนั

อาชญากรรม

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้งาน
ไปสู่ระบบประเมินผล

Train AI เพ่ือวิเคราะหค์าดการณ์
ล่วงหน้า

เช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านบยติุธรรมโดยสมบรูณ 

Pilot ระบบติดตามเพ่ือทดสอบ
การใช้งานระหว่างหน่วยงาน

ผลกัดนัการใช้งานจริงโดยประชาชน พร้อมปรบัปรงุระบบและข้อมูลเป็นระยะ
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การรบัค าร้อง
ทุกข ์/ แจ้งความ

การติดตามความ
คืบหน้าของ
กระบวนการ
ยุติธรรม

การป้องกนั
อาชญากรรม

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์  - ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และ AI ในการวิเคราะห์แนวทางการป้องกัน
อาชญากรรม เน้นป้องกนัสาเหตุของการเกดิอาชญากรรม (Root causes) และป้องกนัการกระท าความผดิผ่านการปรบัพฤตนิิสยั (Recidivism)

• Case Management and Tracking Systems - ระบบตดิตามคดที าใหข้อ้มลูหรอืบนัทกึทีม่อียู่ก่อนเป็นดจิทิลั ท าใหก้ารด าเนนิการและการจดัการ
ขอ้มลูคดเีป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยเปลีย่นใหข้อ้มลู ช่วยจดัการเอกสารทีบ่นัทกึขอ้มลูทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการด าเนินการของศาล และการรบัเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัคดทีีม่าจากผูเ้กีย่วขอ้งกบัคดใีหอ้ยู่ในรปูแบบดจิทิลัโดยเรยีงตามล าดบัเหตุการณ์ รวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพื่อควบคุมและรบัรองว่าทุก
กรณีไดป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง ช่วยใหก้ารตดิตามขัน้ตอนต่าง ๆ ของการด าเนินการในกระบวนการยุตธิรรมเกดิขึน้ได ้และจดัการขอ้มูลส่วน
บุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีจนถึงค าตัดสินของผู้พิพากษา สามารถเข้าถึงหรืออ่านข้อมูลจากสถานที่ต่างๆ ได้ การรายงานทางสถิติที่มี
รายละเอยีดมากขึน้ ลดความซบัซอ้นและการเขา้ถงึชุดขอ้มลูทีห่ลากหลายโดยอตัโนมตั ิ

Vision 2570  “ยกระดบัการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการบูรณาการข้อมูลและช่องทางการส่ือสาร เพื่ออ านวยความยติุธรรมท่ีมีความโปรง่ใส สะดวก 
รวดเรว็ และเท่าเทียม”

Thailand
e-Justice

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รบัค ารอ้งทุกข ์/ แจ้งความ

• ระบบติดตามความคืบหน้าของ
กระบวนการยุติธรรม ภาครฐั

• Case management system การเชื่อมต่อ
ฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิรรม ตัง้แต่ชัน้ต ารวจ อยัการ ศาล และ
หน่วยงานภายใตก้ระบวนการยุตธิรรม

ขัน้ตอน

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
ต ารวจ อยัการ ศาล ราชทณัฑ์ คมุประพฤติ 

• รบัแจ้งความร้องทุกขต่์างท้องท่ี – ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการรบัค าร้องทุกข ์กล่าวโทษและเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างสถานีต ารวจทัว่
ประเทศ เพื่อช่วยใหก้ารแจง้ความ/รอ้งทุกขต่์างทอ้งทีไ่ม่มขีอ้จ ากดัเรื่องเขตพืน้ทีก่ารสอบสวน

ประชาชน

Criminal justice interoperability platforms 



ยทุธศาสตรท่ี์ 4: บรูณาการข้อมลูและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุ่น คล่องตวั และมี
ประสิทธิภาพ
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ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา  (Agile Government)
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Agile Government

Data-Driven

Seamless

ในปี 2570
ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา  (Agile Government)

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 CII

Public Private Partnership/ Open Community Co-Creation

Foundation

Digital Capability & 
Literacy

TDGA
GovTech Innovation 

Center 
ศนูย ์DGTiONDE’s Capacity 

Building Project
DEPA’s Capacity 
Building Project

Government Application 
analytics

Middleware stack

Common services

Infrastructure backbone

TECH STACK
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Focus Area 2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานหลกั

ดา้นการพฒันาบรกิารกลาง
ของรฐั (Common Services)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) สวทช.
3) ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) - NIA

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) กรมบญัชกีลาง
3) ส านกังาน กพ. 
4) กพร.
5) ส านกังบประมาณ

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)
3) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
4) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและ
ความสามารถของรฐั 
(Foundation)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) DEPA
3) สภาดจิทิลั 

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
2) ส านกังาน กพ.
3) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
2) สป. พม.
3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการ Digital Government Tech Stack

โครงการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนงานภาครฐั (One ID One Project)

โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปล่ียนข้อมูลกลางภาครฐั
Government Data Exchange

โครงการก าหนด guideline 
ในกระบวนท่ีพบโดยทัว่ไป
ในบริการดิจิทลัภาครฐั

โครงการพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบุคลากร (Digital Literacy)

โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่างหน่วยงานรฐั (Digital Capability)

โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั

โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัภาครฐั (DGTi)

โครงการ Design thinking for Digital Re-process
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ข้อมูลปริมาณมากท่ีหลากหลายและซบัซ้อน

ถกูจดัเกบ็อยู่ในหลายหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานต่างกนั ท าให้ยากต่อการเช่ือมโยงข้อมูล

มีกฎระเบียบท่ีอาจจ ากดัการบรูณาการข้อมูลในเชิงปฏิบติั ท่ีต้องได้รบัการให้ความรู้กบัหน่วยงาน 

ผู้รบับริการ
นิติบุคคล
~ 3 ล้านองคก์ร

บุคคลธรรมดา
~ 63 ล้านคน

ชาวต่างชาติ
~ 28 ล้านคน

เสียชีวิต

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวง
คมนาคม

กระทรวง
แรงงาน

กระทรวง 
มหาดไทย

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

รวมทัง้ส้ิน 20 กระทรวง กว่า 146 
กรม และมากกว่า ~6,000 งาน

บริการ และเป็นบริการ e-service 
แล้ว > 325 บริการ

กระทรวง
พฒันาสงัคมฯ

กระทรวง
การคลงั

ล าดบั
ประสบการณ์ ก าเนิด

การศึกษา

อาชีพ

ครอบครวั

ทรพัยสิ์น คดีความ

สขุภาพ

กฎหมาย
หรือ 

กฎระเบียบ

ตวัอย่างกฎหมาย

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

(รา่ง) พรบ.การปฏิบติัราชการ
ทางอิเลก็ทรอนิกสส์นับสนุน
การด าเนินการ
ในรปูแบบดิจิทลั 

… และอื่นๆ
พระราชบญัญติั
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562

โครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลัของ
แต่ละหน่วยงานมี Legacy 
ในการพฒันามายาวนาน

TECH A TECH B TECH C

Specification และ Feature ของ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัของแต่ละ
หน่วยงานมีการพฒันามายาวนาน 
และบคุลากรมีความคุ้นชิน ท าให้
เม่ือต้องการเช่ือมให้ท างานร่วมกนั
ได้ต้องมีการปรบัปรงุระบบให้กบั

หลายหน่วยงาน
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กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ

กา
รส

 าค
ญั

หน่วยงานภาครฐั

กล
ุ่ มผ

ูร้บั
บริ

กา
รอื่

นๆ

นักวิจยั ภาคธรุกิจ
ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนั 
คอนเทนท ์และบริการ

หน่
วย

งา
นห

ลกั
หน่

วย
งา
น

สนั
บส

นุน

บริการด้าน Common service 
ในปัจจบุนั

ส านักงานปลดักระทรวงดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

สพร. สพธอ.

ประชาชน

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

กรมการปกครอง

ธปท.

กพร.

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

สถาบนันวตักรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

ส านักงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรมบญัชีกลาง

Digital Service 
Sandbox

NRCA

ETDA Connect

e-Timestamping

Digital signature
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การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล
(Data Integration)

ความปลอดภยัของข้อมลู 
(Data Security)

การก ากบัดแูลข้อมูล
(Data Management)

การให้บริการ
แก่ผูใ้ช้บริการภาครฐัและประชาชน

▪ มรีะบบเชื่อมโยงขอ้มลูกลาง (Data Sharing 
Platform) 

▪ ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูกลางใชเ้ลขบคุคล 13 หลกั หรอื
เลขนิตบิคุคล เป็นดชันีในการเชื่อมโยงขอ้มลู ไดทุ้ก
ประเภทและทุกชุดขอ้มลูเพื่อยกระดบังานบรกิาร 
(Single View of Customer and Business for 
Government Service Transformation)

▪ ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูกลางมรีายการขอ้มลู และบรกิาร
ทัง้หมดทีส่ามารถเรยีกใชง้านจากระบบ สามารถสรา้ง 
แกไ้ข เรยีกดรูายการได ้
(Data and Service Directory)

▪ ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูกลางสามารถเชื่อมโยงขอ้มลู
แบบ real-time เพื่อรองรบังานบรกิารภาครฐั และ
แบบ Batch เพื่อรองรบัการจดัการขอ้มลูเพื่อผูบ้รหิาร

▪ หน่วยงานสามารถลงทะเบยีนเพื่อเชื่อมต่อกบัระบบเชื่อมโยงขอ้มลู
กลาง และมกีารพจิารณาอนุมตัผิา่นระบบเชื่อมโยงขอ้มลูกลาง
(Service Provider / Consumer Registration)

▪ ผูใ้ชข้อ้มลูสามารถสง่ค ารอ้งเพื่อขอใชข้อ้มลู และค ารอ้งถกูสง่ไปยงั
หน่วยงานผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูเพื่อพจิารณาอนุมตัผิา่นระบบเชื่อมโยง
ขอ้มลูกลาง (Service Permission Request)

▪ มกีารยนืยนัตวัตนของผูเ้รยีกใชข้อ้มลูเมือ่มกีารสง่ค ารอ้งขอใชข้อ้มลู
ผา่นระบบกลาง (System User and Data Request User 
Authentication) 

▪ มกีารจ ากดัสทิธิใ์นการเขา้ถงึบรกิารเพื่อเรยีกใชข้อ้มลู และการเขา้ถงึ
ขอ้มลูตามระดบัการก าหนดสทิธิเ์มือ่มกีารเชื่อมโยงผา่นระบบกลาง 
สามารถบรหิารจดัการสทิธิไ์ด ้(Service & Data Authorization)

▪ สามารถบนัทกึประวตักิารแลกเปลีย่นขอ้มลูผา่นระบบกลางเพื่อการ
ตรวจสอบ (Transaction Tracking & Audit)

▪ มกีารก ากบัและบรหิารจดัการขอ้มลู
หลกัทีต่อ้งเชื่อมโยงเพื่อยกระดบังาน
บรกิาร (Data Governance)

▪ Master Data Definition
▪ Data Policy
▪ Data Definition Change 

Management

▪ มกีารก ากบัและบรหิารจดัการ
คณุภาพของขอ้มลู (Data Quality 
Management)

▪ Data Quality KPI Definition
▪ Data Quality Monitoring & 

Cleansing)

▪ มรีะบบ Analytics บนแพลตฟอมรม์คลาวดข์องรฐั 
เพือ่วเิคราะหแ์ละประมวลกจิกรรมของรฐับาง
กจิกรรมบนโครงสรา้งกลางร่วม

▪ มชี่องทางการใหบ้รกิารรฐับาลดจิทิลัทีห่ลากหลาย
ช่องทางแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวกฯ

▪ มกีารใหบ้รกิารซอฟตแ์วรผ์า่นระบบเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตแก่หน่วยงานรฐั (SaaS) เป็นบรกิาร
ร่วมกนัของหน่วยงานรฐัโดยรวม เช่น บรกิารยนืยนั
ตวัตน บรกิารอนุมตัคิ าขอ บรกิารออกใบอนุญาต

▪ มรีะบบบรูณาการฐานขอ้มลูกลางภาครฐัส าหรบั
หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารประชาชน

▪ มแีพลตฟอรม์มาตรฐานส าหรบัหน่วยงานภาครฐัที่
สามารถน าไปใชพ้ฒันางานบรกิารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และประหยดัทรพัยากร

▪ มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูแบบ Online หรอืแบบ Batch
ระหวา่งหน่วยงานตามมาตรฐานรหรอืทีก่ าหนดใน
บนัทกึขอ้ตกลง

▪ มกีารยนืยนัตวัตน จ ากดัสทิธิต์ามบนัทกึขอ้ตกลงเพื่อแลกเปลีย่น
ขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน

▪ มกีารบนัทกึประวตักิารแลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อตรวจสอบการท างาน

▪ มกีารบรหิารจดัการขอ้มลูและ
คณุภาพขอ้มลูเพื่อรองรบัการ
เชื่อมโยงเมือ่มกีารท าบนัทกึขอ้ตกลง

▪ มกีารใหบ้รกิารซอฟตแ์วรผ์า่นระบบเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตแก่หน่วยงานรฐั (SaaS) โดยมบีาง
หน่วยงานรฐัทีใ่ชง้านระบบงานเดยีวกนั

▪ มรีะบบบรูณาการฐานขอ้มลูกลางภาครฐัส าหรบั
หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารประชาชน แต่ยงัเป็นการบรู
ณาการระหว่างหน่วยงานเป็นหน่วยๆ ไป

▪ แลกเปลีย่นขอ้มลูโดยใชข้อ้มลูดจิทิลั แต่ยงัขาด
มาตรฐานในการแลกเปลีย่นขอ้มลู

▪ ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารโดยเจา้หน้าทีร่ฐั ▪ ยงัไมม่กีารบรหิารจดัการขอ้มลูและ
คณุภาพขอ้มลูทีช่ดัเจน

▪ มโีครงการการจดัซื้อการบรกิารดา้น IT โซลชูนั 
ซอฟต์แวร ์และฮารด์แวรโ์ดยรวม โดยเป็นการรวม
ซื้อจากภาคเอกชนโดยรฐั เพือ่ลดตุน้ทนการจดัซื้อ
จดัจา้งของประเทศ

การพฒันาระบบข้อมูลให้
เป็นดิจิทลั (Digitize Data)

บรูณาการข้อมลูแบบ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน

บรูณาการข้อมลูผ่าน
ระบบเช่ือมโยงข้อมลูกลาง

เป้าประสงค:์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรฐัด้วยการสนับสนุนการท างานบนบริการร่วม และบรูณาการข้อมลู
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการ Digital Government Tech Stack โครงการทีร่วม Share Infrastructure, API Gateway, Reusable Common Service (เช่น Digital ID, Service Tracking and Notifying, Payment 
System, e-Licensing System) เพือ่เป็น Enabler platform ของเทคโนโลยภีาครฐัส าหรบัใหห้น่วยงานรฐัน าไปพฒันาการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐาน ที่
ท างานร่วมกนัไดอ้ย่างไรร้อยต่อ 

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) สวทช.
3) ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) - NIA

โครงการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลูกระบวนงานภาครฐั 
(One ID One Project) 

การเชื่อมโยงระบบขอ้มลูกระบวนงานกลางของภาครฐัเขา้ดว้ยกนั เช่น e-budgeting DPIS GFMIS eSAR e-MENSCR เป็นต้น ท าใหล้ดการกรอก
ขอ้มลูซ ้าซอ้น ลดขัน้ตอนการท างาน บรหิารการจดัการทรพัยากรภาครฐั และเพิม่ความโปร่งใสในการตรวจสอบยอ้นกลบัการท างาน โดยใชม้าตรฐาน
ส าหรบัการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และมกีารเปิดเผยขอ้มลูเพื่อการมสี่วนร่วมและความโปร่งใส ทัง้นี้ อาจด าเนินการจดัระบบ
รหสัโครงการของแต่ละหน่วยงานทีส่่งค าของบประมาณเขา้สู่ระบบเป็นรหสัเดยีว (One ID One Project) ตลอดทัง้ห่วงโซ่การบรหิารทรพัยากรของรฐั 

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) กรมบญัชกีลาง
3) ส านกังาน กพ. และ ส านกังาน กพร. และ สศช.
4) ส านกังบประมาณ

โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปล่ียนข้อมลูกลางภาครฐั 
Government Data Exchange

แพลตฟอรม์ของระบบการรบัส่งขอ้มลู เอกสารและทะเบยีนดจิทิลัภาครฐั ทีเ่ป็นไปตามธรรมาภบิาลขอ้มลู  (Data Governance) 1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการก าหนด guideline ในกระบวนท่ีพบโดยทัว่ไปใน
บริการดิจิทลัภาครฐั (Common Process) 

สนบัสนุนการด าเนินการในรปูแบบดจิทิลั โดยก าหนดแนวทางการปฏบิตัวิธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หก้บักระบวนทีพ่บโดยทัว่ไปในบรกิารดจิทิลัภาครฐั 
(Common Process) 8 กระบวนการ ตาม (ร่าง) พรบ. การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกส์

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)
3) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.)
4) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …
โครงการ Digital Government Tech Stack

พฒันา Building Block (BB) ในการให้บริการดิจิทลัภาครฐักลาง ใน
ด้านต่าง  ๆเช่น Secure Information Exchange BB, Digital Identity 
BB, Payment BB, Registration BB via Cloud, Security and 
Privacy BB, Tracking and Notifying BB

หน่วยงานน าไปประยกุตใ์ช้ ประเมินผล และ
พฒันาต่อเน่ือง

โครงการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนงานภาครฐั (One ID One Project) 
จดัท า MOU ระหว่าง

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องส าหรบั
การเข้าถึงข้อมูล

เร่ิมใช้และขยายผลการใช้งาน
ไปสู่ระบบประเมินผล

จดัท าระบบแสดง
ความคิดเหน็และ
เปิดเผยข้อมูล

เช่ือมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

โดยสมบรูณ์

โครงการพฒันาศนูยแ์ลกเปล่ียนข้อมลูกลางภาครฐั Government 
Data Exchange

โครงการก าหนด guideline ใน
กระบวนท่ีพบโดยทัว่ไปใน

บริการดิจิทลัภาครฐั
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Foundation
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•การขาดแคลนของบุคลากรภาครฐัดา้นเทคโนโลย ีตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่ าเป็นตอ้งพฒันา Digital Leadership รวมถงึบุคลากรใน
ทุกระดบั จ าเป็นตอ้งปรบัพืน้ฐานความรูด้า้นดจิทิลั หรอื Digital Literacy

•DCIO ของหน่วยงานระดบักรมสว่นมากมรีะยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต ่ากวา่ 1 ปี ทัง้น้ี ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของ DCIO 
และจ านวนหลกัสตูรทีเ่ขา้อบรม สง่ผลอยา่งมนียัส าคญัในเชงิบวกต่อจ านวนโครงการทีผ่ลกัดนัส าเรจ็ 

•หน่วยงานต่างๆ มแีนวโน้มตอ้งการบุคลากรทีท่ างานดา้นสารสนเทศมากขึน้ และอาจเกดิการขาดแคลนของบุคลากรทีท่ างานตรงสาย
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเกดิขึน้ ท าใหห้น่วยงานตอ้งหนัไปพึง่พาบุคลากรจากสายงานอื่นๆ เพือ่มาปฏบิตังิานแทน

บุคลากร

ประเดน็ปัญหาด้านข้อมูล

ขอ้มูลส าคญัของบางหน่วยงานยงัไม่อยูใ่นรูปแบบดจิทิลั 
หรอืขอ้มลูมคีุณภาพทีไ่ม่เพยีงพอทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้และ รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลที่แตกต่างกนัระหว่าง
หน่วยงาน

ประเดน็ปัญหาด้านแพลตฟอรม์กลางภาครฐั 

หน่วยงานภาครฐัยงัขาดความพร้อมในการเชื่อมต่อระบบ
ฐานขอ้มูลของตนเขา้กบัระบบ GDX หน่วยงานต่าง ๆ ใช้
แพลตฟอรม์หลกัทีไ่ม่เหมอืนกนั ท าใหห้น่วยงานต้องสรรหา
แพลตฟอรม์มากขึน้ 

ขอ้มลู โครงสรา้งพืน้ฐาน
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บริการด้าน Foundation ในปัจจบุนั

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
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นๆ

ประชาชน

ผูบ้ริหารภาครฐั

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม โครงการพฒันาระบบคลาวดก์ลางภาครฐั 
(Government Data Center and Cloud 
service : GDCC)

มาตรฐานหลกัสูตรการ
พฒันาทกัษะดิจิทลั
ส าหรบัข้าราชการและ
บุคลากรของรฐั

OCSC Learning Portal

Critical information infrastructure

National CERT & Sector-based CERT

ระบบยื่นขอรบัรองหลกัสูตรเพื่อพฒันา
ทกัษะดิจิทลัของข้าราชการและบุคลากร
ภาครฐั หรอืระบบ TACC (Training 
Accreditation & Course Certification)
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การให้บริการ
ผูร้บัการฝึกอบรม และผูฝึ้กอบรม

การพฒันาระบบฝึกอบรม การบริหารจดัการ โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ

▪ ศูนยฝึ์กอบรมทกัษะดา้นดจิทิลัใหบ้รกิารต่างๆ ผา่น
ระบบออนไลน์ และทางไกล โดยรวมไวท้ีศู่นยก์ลาง 
(Hub) ใหแ้ก่บุคลากรภาครฐัระดบัต่างๆ

▪ การจดัท าระบบ Career Path เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรู้
ทกัษะดจิทิลัทีจ่ าเป็นตลอดอาชพีของเจา้หน้าที่

▪ ศูนยฝึ์กอบรมทกัษะดา้นดจิทิลัใหบ้รกิารต่างๆ ผา่น
ระบบออนไลน์ และมกีารแลกเปลีย่นความรูก้บั
สถาบนัการศกึษาและองคก์รดา้นการศกึษาดา้นดจิทิลั
ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันา
หลกัสตูร/เทคนิคการฝึกอบรม

▪ ศูนยฝึ์กอบรมทกัษะดา้นดจิทิลับูรณาการสื่อ
การฝึกอบรม หลกัสตูร ตลอดจนเทคนิคและ
แนวทางการพฒันา/ฝึกฝนทีศู่นยก์ลาง (Hub)
และเชื่อมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานอื่นและ
สถาบนัการศกึษาต่างๆ 

▪ การจดัฝึกอบรมพฒันาทกัษะดจิทิลัแก่
บุคลากรทุกระดบัอยา่งทัว่ถงึ 

▪ การประเมนิเพื่อก าหนดระดบั
ความรูแ้ละทกัษะดา้นดจิทิลัที่
ลกัษณะงานภาครฐัแต่ละประเภท 
และแต่ละระดบัจ าเป็นตอ้งม ี

▪ ก าหนดวธิกีารประเมนิทกัษะดา้น
ดจิทิลัใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการ
ประเมนิผลงานของเจา้หน้าที่

▪ การใชฐ้านขอ้มลูบุคลากรในการ
วางแผนพฒันาบุคลากรอยา่งเป็น
ระบบ

▪ มรีะบบศูนยข์อ้มลูทีท่นัสมยั สามารถบรหิารจดัการการ
ใชง้านคอมพวิเตอรเ์สมอืน (VM) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ  สามารถพจิารณาแนวทางการปรบัปรงุการ
เบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในรปูแบบ Pay as you Go หรอืจา่ย
คา่บรกิารดา้นดจิทิลัเท่าทีห่น่วยงานนัน้ๆ ใช้งานจรงิ

▪ ศูนยฝึ์กอบรมทกัษะดา้นดจิทิลัมกีารใหบ้รกิารระบบ e-
Learning ระบบการฝึกอบรมรว่ม และ/หรอืระบบการ
ฝึกอบรมทางไกล/ทีบ่า้น

▪ การจดัท าระบบการฝึกอบรมออนไลน์ขนาดใหญ่
▪ ศูนยฝึ์กอบรมทกัษะดา้นดจิทิลัมรีะบบฐานขอ้มูลผูร้บัการ

ฝึกอบรม เพื่อใหผู้ฝึ้กอบรมสามารถรบัทราบและประเมนิ
ผูร้บัการฝึกอบรมได ้และปรบัปรงุเทคนิคหรอืแนว
ทางการฝึกอบรมของตน

▪ การบูรณาการขอ้มลูศกัยภาพบุคลากรเพื่อให้
เชื่อมโยงกบัระบบอื่นๆ เช่น ระบบทรพัยากร
มนุษย์

▪ การปรบัปรงุหลกัสตูรพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั
ใหเ้หมาะสมกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง

▪ การจดัท าระบบประเมนิความรูแ้ละทกัษะ
ดา้นดจิทิลัของผูร้บัการฝึกอบรมและผู้
ฝึกอบรม

▪ การส ารวจเพื่อระบุความพรอ้มดา้น
ดจิทิลัของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ 

▪ การประสานงานกบัหน่วยงานทัง้
ภาครฐัและเอกชน
สถาบนัการศกึษา และองคก์รดา้น
การศกึษาดา้นดจิทิลั เพื่อก าหนด
และพฒันาแผนแมบ่ทหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมดา้นดจิทิลั

▪ การพฒันาระบบคลาวดภ์าครฐั (GDCC) ใหค้รอบคลุม
ทุกหน่วยงานรฐัทีม่คีวามตอ้งการ

▪ การยกระดบัความสามารถและสรา้งความพรอ้มของ
บุคลากรเพื่อสง่เสรมิรฐับาลดจิทิลั (Government 
Digital Skills)

▪ พฒันาระบบศูนยป์ระสานงานความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศภาครฐั (National CERT) ใหค้รอบคลุมทุก
หน่วยงานทีม่คีวามตอ้งการ 

▪ ศูนยฝึ์กอบรมทกัษะดา้นดจิทิลัใหแ้ก่บุคลากรภาครฐัใน
วงจ ากดั  เช่น Digital Government Academy เพื่อใหม้ี
ทกัษะดา้นดจิทิลัทีเ่หมาะสมส าหรบัด าเนินงาน

▪ ศูนยฝึ์กอบรมทกัษะดา้นดจิทิลัมกีารฝึกอบรมเพื่อ
สง่เสรมิการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของผูฝึ้กอบรม

▪ ศูนยฝึ์กอบรมทกัษะดา้นดจิทิลัใหบ้รกิารดา้น
พฒันาศกัยภาพบุคลากรภาครฐั และจดั
ฝึกอบรมและเพิม่ทกัษะเชงิดจิทิลัแก่ผูร้บัการ
ฝึกอบรมและผูฝึ้กอบรม

▪ การพฒันาแผนการฝึกอบรม
บุคลากรภาครฐัดา้นดจิทิลัในระดบั
เบือ้งตน้ 

▪ ลงทุนพฒันาโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูใหเ้ชื่อม
ต่อไปยงัทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ

▪ ลงทุนพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัของเครอืขา่ย
▪ จดัอบรมและเพิม่ทกัษะเชงิดจิทิลัแก่เจา้หน้าที่

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเชิง
ดิจิทลัด้านศกัยภาพบคุลากร

ภาครฐั และโครงสรา้งพืน้ฐานใน
การท างานของรฐัรายหน่วยงาน

การบูรณาการข้อมูล
ทุกขัน้ตอนด้านศกัยภาพบุคลากร

ภาครฐักบัหน่วยงานทุกฝ่าย และการ
ให้บริการโครงสรา้งพืน้ฐานกลาง

การยกระดบับริการด้านศกัยภาพ
บุคลากรภาครฐัทัง้ระบบ ผา่นการ
เช่ือมโยงข้อมูล ณ จดุเดียว และ
ให้บริการโครงสรา้งพืน้ฐานกลาง
ดิจิทลักลางท่ีมีความยืดหยุน่ใน
การใข้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค:์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรฐั ด้วยการเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรของ โครงสร้างพืน้ฐานกลางของประเทศ และ
ความมัน่คงปลอดภยัส าหรบัรฐับาลดิจิทลั
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่าง
หน่วยงานรฐั (Digital Capability)

สรา้งการมสีว่นรว่มและส่งเสรมิใหบุ้คลากรหน่วยงานรฐัพรอ้มทีร่องรบัการเปลีย่นแปลงในยุคดจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงรวดเรว็ ผา่นการบูรณาการความรว่มมอืดา้นเนื้อหา และ
หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลัทัง้จาก ภาครฐัและเอกชน เชน่ TDGA ADTE สภาดจิทิลั เป็นตน้ โดยเฉพาะทกัษะเบือ้งตน้ในดา้น Data Analytics และ Data Science
พรอ้มทัง้สรา้งการมสี่วนรว่มในการก าหนดทกัษะดจิทิลัจากภาคประชาชน/เอกชน

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
2) DEPA
3) สภาดจิทิลั 

โครงการพฒันาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบคุลากร 
(Digital Literacy)

พฒันาต่อยอดระบบประเมนิสมรรถนะความสามารถดา้นการใชด้จิทิลั (Digital Literacy) ทีพ่ฒันาโดย ส านกังาน กพ. และสถาบนัคุณวฒุวิชิาชพีเดมิ ใหม้ทีกัษะทีท่นัต่อ
เทคโนโลย ีหรอืเครื่องมอืดา้นดจิทิลัสมยัใหมม่ากขึน้ เพื่อพฒันาประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรรฐัทัง้ในการท างานรว่มกนั และการให้บรกิารประชาชนผา่นชอ่งทางดจิทิลั 

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สดช.)
2) ส านกังาน กพ.
3) สถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี

โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั สดช. รว่มกบั กระทรวงพม. เพื่อพฒันาอาสาพฒันาชมุชน (อช.) รายอ าเภอ ในการจดัอบรมความรูด้า้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้ทา่ทนับรบิทโลก ใหเ้ป็นสามารถ 
อาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั (อสด.) เพื่อเป็นหน่วยส าคญัในการใหค้วามรูป้ระชาชนในระดบัชมุชนดา้นดจิทิลั และเป็นหน่วยตดิตามผลการด าเนนิงานเชงินโยบายต่างๆ ว่าส่งผล
ไปถงึระดบัทอ้งถิน่หรอืไมอ่กีดว้ย

1) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สดช.)
2) สป. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
3) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรม
ดิจิทลัภาครฐั (DGTi)

ศนูย ์DGTi ทีมุ่ง่ม ัน่ผลกัดนัภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั และสรา้งระบบนิเวศน์นวตักรรมของเทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัภาครฐัไทย (GovTech Innovation Ecosystem) เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ป้ระกอบการนวตักรรมดจิทิลัไทยมพีืน้ทีใ่นการสรา้งผลงานและประโยชน์ แลว้ต่อยอดสู่ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิไดต้อ่ไป โดยเน้นเป็นศนูยใ์นการทดสอบการใชง้าน 
Digital Solution เพื่อปรบัปรงุกระบวนงานรฐั เป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะบุคลากร และเป็นจดุขยายผลและสรา้งเครอืขา่ยกบัทกุภาคสว่น

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการ Design Thinking For Digital Re-
Process

การปรบัปรงุกระบวนการท างาน (Re-process) ของหน่วยงานรฐั ทัง้หน่วยงานผูใ้หบ้รกิาร และหน่วยงานผูร้บับรกิาร 1) กพร. และ
2) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)
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โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่างหน่วยงานรฐั (Digital Capability)

โครงการพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการใช้ดิจิทลัของบุคลากร (Digital Literacy)
ทบทวนทกัษะความสามารถเชิงดิจิทลั
เพ่ือปรบัปรงุแบบเรียน และแบบทดสอบ
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บคุลากรรฐัเท่าทนั
การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลัหลายรปูแบบ

ทบทวนทกัษะความสามารถเชิงดิจิทลั
เพ่ือปรบัปรงุแบบเรียน และแบบทดสอบ
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บคุลากรรฐัเท่าทนั
การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลัหลายรปูแบบ

ทบทวนทกัษะความสามารถเชิงดิจิทลั
เพ่ือปรบัปรงุแบบเรียน และแบบทดสอบ
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บคุลากรรฐัเท่าทนั
การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลัหลายรปูแบบ

ทบทวนทกัษะความสามารถเชิงดิจิทลั
เพ่ือปรบัปรงุแบบเรียน และแบบทดสอบ
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บคุลากรรฐัเท่าทนั
การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลัหลายรปูแบบ

ส ารวจเน้ือหาหลกัสูตรท่ี
เก่ียวข้องกบัทกัษะด้านดิจิทลั
ของบคุลากรรฐัท่ีมีในปัจจบุนั

ปรบัปรงุหลกัสูตรให้ทนัสมยัและ
ลดความซ า้ซ้อนของเน้ือหาด้าน
ทกัษะบางส่วนด้วยการบรูณา

การทกัษะท่ีจ าเป็น 

บรูณาการเน้ือหาทกัษะ สร้าง Capability Accelerator Program เพ่ือสร้างเน้ือหาทกัษะด้าน
ดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบัแต่ละโจทยข์องหน่วยงาน

สร้างการมีส่วนร่วมกบัภาคเอกชน/ ประชาชน ในการก าหนดทกัษะ หรือความต้องการ
ตอบสนองของบคุลากรรฐัท่ีให้บริการแต่ประชาชนและภาคเอกชน 

โครงการพฒันาอาสาสมคัรพฒันาดิจิทลั

โครงการศนูยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัภาครฐั (DGTi)



ทา่นสามารถสง่ความคดิเหน็เพิม่เตมิต่อ 
(รา่ง) แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 
ผา่นทาง dgp_division@dga.or.th


