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ปัจจัยพิจารณาในการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

แนวโน้มรัฐบาลดิจิทัล

•Data Driven – ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ใช้
ข้อมูลในการวางแผนและบริหารงาน
•Open Government – เปิดเผยข้อมูล
และให้อ านาจประชาชน
ในการมีส่วนร่วม
•User Driven – ท างานและให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองประชาชน
•Agile – คล่องตัวและตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
•Public Trust - ท างานเพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจจากประชาชน

Sustainable Development Goals

Goals 2, 12, 14 – ด้านการเกษตร
Goal 3 – ด้านสาธารณสุข
Goal 4 – การศึกษา
Goal 8, 9 – ด้าน SMEs และแรงงาน
Goals 5, 11, 16 – ด้านการมีส่วนร่วม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้
Goals 16 – ด้านยุติธรรม
Goals 13 – ด้านสิ่งแวดล้อม 
Goals 8 – ด้านท่องเที่ยว 

ปจัจัยอ่ืนๆ 

• การจัดอันดับในตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล

• แผน นโยบาย และแนวทางของการ
พัฒนาของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ที่
ประสบความส าเร็จ (Best practice)

• ผลการส ารวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 
• ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ และ
ปัญหาอุปสรรคของแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 –
2565
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ปัจจัยพิจารณาในการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570
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นโยบาย และแผนระดับชาติ

• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
• แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ)
• ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13ฯ

• ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติฯ

• นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทลั 
(ตัวอย่าง)

• เน็ตประชารัฐ
• โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ MDES
•การพัฒนาเทคโนโลยี 5G 
•Government Data Center and Cloud 
Service
•Platform Digital Government เช่น e-
Signature 
•Gov Tech Innovation Hub/Center
•ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัภาครัฐ 
DGTi
•Government Big Data Institute : GBDi

กฎหมายที่เก่ียวข้อง

•พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562
•ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. 
•และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง



การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีส าคญัของ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565

E-Government Development Index (EGDI)

2018 2020

73 57193 ประเทศ

E-Participation Index (EPI)

2018

82 51
2020

อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล

เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง

Past Results 

Digital Platform/

Portal

Highlight Project Standard Data

• โครงการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลในพ้ืนท่ี EEC 

• ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi)

• MorChana & Thailand Plus 

• สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) 

• ศูนย์ปญัญาประดิษฐ์ภาครัฐ

• Biz Portal ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ 

• Citizen Portal พอร์ทัลกลางส าหรับประชาชน

• Law Portal ระบบกลางด้านกฎหมาย

• Government Data Exchange Platform (GDX) 

• Digital Transcript

• ระบบ Health Link

• ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

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

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

• มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปดิเผย
ข้อมูลเปดิภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล
ต่อสาธารณะ (Open Data) 

• สถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล 
(DIGI)

TGIX Standard

มาตรฐาน Digital ID

ปี

อันดับท่ี

ปี

อันดับที่

5

จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

และการสนับสนุนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานภาครัฐ และ สพร.
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การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทีส่ าคญัของ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565Past Results 

โครงการหนึ่งรหัส 
หนึ่งผู้ประกอบการ 

(One Identification : 
ID One SMEs)

- ปี 2565 จะมีจ านวน
ผู้ประกอบการ บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลข้ึน
ทะเบียนระบบ SME ID 
(KYC/ยืนยันตัวตน) ไม่
น้อยกว่า 1,000,000 
ราย มาข้ึนทะเบียน
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
SME ของประเทศไทย

Digital Signature for 
Digital Transcript

- การขยายผลจัดท าเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบ
ดิจิทัล ในระดับมหาวิทยาลัย รวม
ท้ังสิ้น 70 แห่ง
- การขยายผลจัดท าเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบ
ดิจิทัล ใน รร. ระดับมัธยม/กลุ่ม
สาธิต

E-Workforce Ecosystem
- ด าเนินการบูรณาการข้อมูลด้าน
แรงงานกับหน่วยงานภาครัฐ
- ด าเนินการเช่ือม API กับกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน
- เปิดตัว E – Workforce 
Ecosystem Platform กับ
หน่วยงานท่ีจะลงนาม MOU 
จ านวน 11 กระทรวง 19
หน่วยงาน รวมท้ังสิ้น 30
หน่วยงาน

โครงการพัฒนา

แพลตฟอร์มกลางข้อมูล
ด้านสวัสดิการ (Welfare 

Platform)

- มี 14 บริการให้บริการใน
แอปพลิเคชันทางรัฐ โดย
การให้ข้อมูลงานบริการ 
การแสดงข้อมูลส่วน
บุคคล การตรวจสอบ
สถานะความคืบหน้าการท า
ธุรกรรม และการแจ้ง
เตือนเมื่อได้รับเงิน ซ่ึงมี
ปริมาณการใช้งาน กว่า 
240,000 คร้ัง

โครงการระบบกลาง
ด้านกฎหมาย 
(Law Portal) 

มีประชาชนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 20,601 คน (ณ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) 
อันแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการแสดงความคดิเห็น
ด้านกฎหมายของประชาชน

โครงการระบบจัดการ
เร่ืองราวร้องทุกข์

อยู่ในระหว่างการพัฒนา
ระบบ โดยมีระบบการ
ติดตามผลและสถานะเร่ือง
ร้องทุกข์ (Tracking 
System) ) เพ่ือให้ประชาชน
ทราบระยะเวลาในการแก้ไข
ปัญหาของเร่ืองร้องทกุข

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเกษตร

- ด าเนินการเช่ือมโยง
ข้อมูลจาก 10 
หน่วยงาน ในความ
ร่วมมือ (MOU) การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการเกษตร
แห่งชาติ ซ่ึงปัจจุบันมี
ข้อมูล 207 ชุดข้อมูล 
แบ่งเป็นกลุ่มข้อมูล 14
กลุ่ม และแบ่งตาม
หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
59 องค์กร

โครงการส่งเสริมระบบ
ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา
ระบบสุขภาพและ

สาธารณสุขของประเทศ 
(Digital Health 

Platform)

- แพลตฟอร์มบูรณาการ
การเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ
ประชาชน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐให้ง่าย 
แม่นย า รวดเร็ว 
ประกอบด้วย 3 โครงการ 
1. ThailandPlus
2. Digital Health 

Certificate 
Resolver 

3. DGA RC / 
Thailand Pass / 
City Pass) 

1. กลุ่มการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

(SME)

2. กลุ่มความเหลื่อม
ล ้าทางสิทธิสวัสดิการ

ประชาชน
3. กลุ่มการศึกษา 5. กลุ่มการเกษตร

4. กลุ่มการมีส่วนร่วม 
โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ของประชาชน 

6. กลุ่มสุขภาพ
และการแพทย์

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มิ.ย. 2565

ความคืบหน้าการขับเคล่ือนโครงการส าคญัภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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• การเชื่อมโยงข้อมูลให้เปน็มาตรฐานเดียวกัน
• ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการอาจติดปญัหาด้าน
กฎหมาย

• กฎระเบียบในการแบ่งปนัข้อมูลบางประเภทระหว่าง
หน่วยงาน

• การขาดงบประมาณ และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
• เทคโนโลยีในการสร้างระบบรวมศูนย์ การจัดเตรียม 
การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างระบบแสดงความคิดเห็น และ
การประมวลผล

• ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร และบุคลากร 
ICT ท่ีไม่เพียงพอ

• วัฒนธรรมหน่วยงานและทัศนคติของบุคลากร 

ช่องว่างการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

TOP 
DOWN

BUTTOM
UP



ขั้นตอนและระบบให้บริการ
ที่ยุ่งยากและซับซ้อน 

Digital Divided ของผู้ใช้บริการ
ทั้งในแง่ทรัพยากร และทักษะ

การจัดเก็บข้อมูลของ
ภาคการเกษตร ภาค SMEs ไทย 

ความไว้วางใจ
(Trust)อุปสรรคอื่นๆ

ด้านกฎหมาย
•กฎหมายธุรกิจด้านการยื่นค าขอ
และเอกสารผ่านทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
•กฎหมายด้านการยืนยันตัวตนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
• ปัญหาการตีความกฎหมาย เช่น 
PDPA

ด้านงบประมาณ 
หน่วยงานไม่ได้รับการสนับสนุนหรือถูก
ปรับลดงบประมาณ ประสบปัญหาไม่
สามารถเริ่มด าเนินโครงการตามแผน 
หรือด าเนินโครงการต่อเน่ืองได้

ด้านความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบบางโครงการไม่ชดัเจน 
ท าให้ไม่สามารถหาหน่วยงานเจ้าภาพ
ได้

ผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 

แม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์เข้าทดแทน บางโครงการ
ต้องอาศัยการพบปะซ่ึงหน้า (face-
to-face) ต้องมีการเล่ือน หรือ
ยกเลิกบางกิจกรรม 

ด้านบริการออนไลน์ (e-Service)
•บริการจ านวนมากยังไม่อยู่ในรูปแบบ 
e-service
• ไม่สามารถเช่ือมกับ OSS เพ่ือ
ให้บริการ 
ณ จุดเดียวได้

ด้านข้อมูล
•ข้อมูลส าคัญบางหน่วยงานยังไม่อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล 
•คุณภาพข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
•รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน

ด้านแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ 
•หน่วยงานต่าง ๆ ใช้แพลตฟอร์มหลัก
ไม่เหมือนกัน ท าให้หน่วยงานมี
แพลตฟอร์มมากข้ึน 
•ขาดความพร้อมในการเช่ือมต่อระบบ
ฐานข้อมูลเข้ากับมาตรฐานกลาง

ด้านบุคลากร
•การขาดแคลนของบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงท่ี
จ าเป็นต้องพัฒนา Digital 
Leadership 
•บุคลากรในทุกระดับ จ าเป็นต้องปรับ
พ้ืนฐานความรู้ด้านดิจิทัล หรือ 
Digital Literacy

ข้อสังเกตประเด็นปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานของ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยประจ าป ีพ.ศ. 2563 - 2565Key Challenges 



2. ความสอดคล้องของแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลฯ กับนโยบายและแผนระดับชาติ

9
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4. ยกระดับการเปลี่ยนผา่นดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานท่ี
ยืดหยุ่น คล่องตัว และขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถ่ิน

1. พัฒนาบริการท่ีสะดวก
และ

เข้าถึงง่าย

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวย
ความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

4
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หน่วยงานรัฐต้องด าเนินการตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัล 

บริการในรูปแบบดิจิทัล

ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ใน
รูปแบบข้อมูลดจิิทัล และด าเนินการให้มีการ
เชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ
ให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ

เช่ือมโยงและเปล่ียนข้อมูล

จัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล
ระหว่างกันตามท่ีหน่วยงานรัฐอื่นร้องขอ

ธรรมาภิบาลและการด าเนินการ
ตามมาตรฐาน

จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับ
หน่วยงาน

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนด และหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล

ก าหนด

การเปดิเผยข้อมูล

จัดท าข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในรูปแบบข้อมูลดจิิทัล

ต่อสาธารณะ

ข่องทางช าระเงินทางดิจิทลั

จัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัล

ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทลั

จัดให้มีระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
มาตรการความมั่นคงปลอดภัยใน
การใช้งานระบบดิจิทัลของรัฐ

จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัลของหน่วยงานรัฐโดยอย่าง

น้อย 

เอกสารดิจิทัล

ห้ามเรียกส าเนาเอกสาร
ราชการจากประชาชน 

ทักษะบุคลากรภาครัฐ

จัดให้มีการพัฒนาทักษะบคุลากร
ภาครัฐ

ความสอดคล้องของแผนฯ กับ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
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การสืบค้นข้อมูล

ก าหนดหลักการรองรับการแปลง
เอกสารในความครอบครองของรัฐ 
เป็นรูปแบบอเิล็กทรอนิกสเ์พ่ือ
ประโยชน์ในการจัดเก็บ

“เก่ียวข้องกับการด าเนินงานในรูปแบบดจิิทัลของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละกระบวนการ จึงสอดคล้องกับทุกยุทธศาสตร์ของแผนฯ”
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การพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ก าหนดให้สามารถยนืยันตัวตนด้วยวธีิอืน่
นอกจากการแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทางได้ ถ้าวิธีอื่นดังกล่าว
น้ันจะเป็นการสะดวกแก่ประชาชนยิง่ข้ึน

การจัดท าค าขอและยื่นค าขอ

ก าหนดให้ประชาชนสามารถยืน่ค าขอโดยวธิีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือวา่เปน็การชอบด้วย
กฎหมาย 

ก าหนดให้ส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบค าขอท่ีสง่
โดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ส่งไม่ต้องลงนาม
รับรอง
และให้ถือว่าได้ยื่นหรือสง่เอกสารครบจ านวน

การตรวจสอบและพิจารณาค าขอ

ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานผูอ้นุญาตท่ีจะ
ติดต่อกับส านักทะเบียนกลางเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องแท้จริงของบัตรประชาชน และให้
เป็นหน้าท่ีของส านักทะเบียนกลางท่ีจะตรวจสอบ
และแจ้งผล ท้ังน้ี ให้สามารถกระท าผ่านทาง
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลลับตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ทะเบียนราษฎร

การอนุมัติ

ก าหนดให้ในกรณท่ีีประชาชนได้ยื่นค าขอหรอืติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐโดยใช้วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อหรือออก
เอกสารหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้น้ัน ให้ท าโดยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีท่ีประชาชนยื่นค าขออนุญาต ณ หน่วยงานของรัฐ และมี
ความจ าเป็นท่ีหน่วยงานของรัฐผูอ้นุญาตต้องใช้ส าเนาเอกสาร
หลักฐานท่ีหน่วยงานของรัฐใดออกใหแ้ก่ผู้ขออนุญาต ถ้าผู้ขอ
อนุญาตได้น าเอกสารต้นฉบับมาแสดงแล้ว หน่วยงานของรัฐผู้
อนุญาตมีหน้าท่ีจัดท าส าเนา และรับรองความถูกต้องของส าเนา
เอกสารน้ันเองโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จา่ยใด ๆ จากผู้ขออนุญาต 

การช าระค่าธรรมเนียม

การด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่าง
มาตรา 7 วรรคหน่ึง ใช้บังคับถึงการ
จ่ายเงินค่าค าขออนุญาต ค่าธรรมเนียม 
ภาษีอากร ค่าปรับ 

การออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน ๆ
และการการจัดส่งใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน ๆ

ก าหนดให้ในกรณท่ีีประชาชนได้ยื่นค าขอหรอืติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
โดยใช้วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อหรือออกเอกสารหลักฐานใด 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้น้ัน ให้ท าโดยวธีิการทางอเิล็กทรอนิกส์ 
ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผย ผู้รับอนุญาต
จะแสดงใบอนุญาตน้ันโดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ตามท่ีผู้อนุญาต
ประกาศก าหนดก็ได้ และผู้อนุญาตต้องเปิดเผยข้อมูลการอนุญาตท่ีเป็น
ปัจจุบันใหป้ระชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบผา่นช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ได้
โดยสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จา่ย

ความสอดคล้องของแผนฯ กับ (ร่าง) พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ....



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความ

เสมอภาค

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง (ความปลอดภัยไซเบอร์
และการคุกคามทางเทคโนโลยี)

แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาคน

ตลอดช่วงชีวิต

แผนแม่บทประเด็นการพัฒนา

การเรียนรู้

แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้าง

ให้คนไทยมี

สุขภาวะท่ีดี

แผนแม่บทประเด็นความเสมอภาค

และหลักประกันทางสังคม

แผนแม่บทประเด็นการบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนแม่บทประเด็นกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

แผนแม่บทประเด็นความม่ันคงแผนแม่บทประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต

แผนแม่บทประเด็นการท่องเท่ียว

แผนแม่บทประเด็นพ้ืนท่ีและเมือง

น่าอยู่อัจฉริยะ

แผนแม่บทประเด็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ

ยุติธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม 

กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านสังคม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ

สาธารณสุข

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านส่ือสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้าน

สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง 

มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล

และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ

อาเซียน 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการ

ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพ และความยั่งยืน 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะ

สูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การ

พัฒนาแห่งอนาคต

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจน

ข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมี

ความคุ้มครองทางสังคมท่ี

เพียงพอ เหมาะสม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิด

ภาครัฐ

พัฒนาบริการที่สะดวก
และเข้าถึงง่าย

สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวก
แก่ภาคธุรกิจ

ยกระดับการเปล่ียนผ่านดิจิทัล
ภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่ยืดหยุ่น 
คล่องตัว และขยายสู่หน่วยงาน

ภาครัฐระดับท้องถิ่น

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 10 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทาง

ไซเบอร์

ยุทธศาสตร์ของร่างแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570
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ความสอดคล้องของแผนฯ กับนโยบายและแผนระดับชาติท่ีเก่ียวข้อง
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ขีดความสามารถด้าน
สุขภาพและการแพทย์

ขีดความสามารถ
ด้านการศึกษา

ขีดความสามารถด้าน
การมีส่วนร่วม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

ขีดความสามารถ
ด้านการเกษตร

ขีดความสามารถ
ด้านความเหล่ือมล ้าสิทธิ
สวัสดิการประชาชน

ขีดความสามารถ
ด้านส่ิงแวดล้อม

ขีดความสามารถ
ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อม

ขีดความสามารถ
ด้านแรงงาน

ขีดความสามารถ
ด้านยุติธรรม

SDGs มีเป้าหมายที่ครอบคลุมหลายมิติ โดยเน้น
ให้ความส าคัญกับคน ส่ิงแวดล้อม ความมั่งคั่ง 
สันติภาพ และความร่วมมือ

เป้าหมายหลกัภายใต้ Agenda 2030 ของ SDGs ท่ีมีความเก่ียวโยงกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่

o เปา้หมายท่ี 1: Welfare 
o เปา้หมายท่ี 2, 12, 14: Agriculture
o เปา้หมายท่ี 3: Health

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

o เปา้หมายท่ี 4: Education
o เปา้หมายท่ี 8, 9: SMEs
o เปา้หมายท่ี 11, 16: 

Participation

ขีดความสามารถ
ด้านท่องเที่ยว

ความสอดคล้องของแผนฯ 10 ด้านส าคัญ กับเป้าหมาย SDGs



3. แนวโน้มรัฐบาลดิจิทัล
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หลักการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทย

กรอบแนวคิดรัฐบาลดิจิทลัตามแนวทางของ OECD 
Digital Government Policy Framework (DGPF)

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก OECD (2020), "The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government", OECD Public Governance Policy Papers,
No. 02, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en. 15

Digital by Design

เปล่ียนแปลงการให้บริการรูปแบบเดมิสู่รัฐบาลดิจิทัล 
โดยมุ่งเน้นการออกแบบบริการภาครัฐที่เป็นมติร ใช้งาน
ง่าย 

Data-Driven

เปล่ียนการรวมศูนย์ข้อมูลที่รัฐบาลไปสู่ภาครัฐที่
ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเป็น
พ้ืนฐาน
และก าลังในการวางแผน ท างานและรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

Government as a platform

ปรับแนวคิดจากการให้รัฐเป็นผูใ้ห้บริการเพียงอย่างเดยีว 
ปรับเป็นให้รัฐเป็นแพลตฟอร์มเพ่ือให้ภาคเอกชน และ
หน่วยงานภาคี มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าร่วมกับการ
ให้บริการของรัฐด้วย

Open by Default

เปลี่ยนจากการเป็นภาครัฐที่ไม่เปิดเผยข้อมูล
เป็นการเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงานอย่างโปร่งใสเป็น
สรณะ

User Driven

เปล่ียนการจัดการที่มีรัฐเป็นผู้น า เป็น
ประชาชนเป็นผู้น า และให้ภาครัฐเป็นผู้
ประยุกต์การท างานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 

Proactiveness

ภาครัฐมีการด าเนินการเชิงนโยบาย และให้บริการเชิงรุก
มากขึ้น แทนการรอรับข้อเรียกร้องจากประชาชน



หลักการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทย

หลักการชี้แนะว่าด้วยเร่ืองการเป็นรัฐบาลเปิดในประเทศไทย 
(Guiding Principles on Open Government in Thailand)

A: Align Strategic Directions 
(การขับเคล่ือนการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน) 

▪ พัฒนากรอบนโยบายเชิงบูรณาการ (Integrated Policy 
Framework) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนภาค

▪ ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนรัฐบาลเปิดในหน่วยงานแต่ละระดับให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

▪ พัฒนากรอบติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการส าหรับ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนารัฐบาลเปิด

▪ ก าหนดหน่วยงานหลักท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนารัฐบาลเปิด

▪ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานหรือคณะท างานขับเคล่ือนการ
พัฒนารัฐบาลเปิด

S: Seamless Collaboration 
(การร่วมมืออย่างไร้รอยต่อ)

P: Proactive Governance
(การก ากับดูแลเชิงรุก)

▪ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
และทุกระดับในการขับเคล่ือนรัฐบาลเปิด

▪ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการเช่ือมโยง
และแลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน

▪ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยการใช้ข้อมูลเปิด
ภาครัฐเพ่ือขับเคล่ือนการร่วมคิดร่วมสร้าง (Co-creation) ใน
การพัฒนางานบริการภาครัฐ โดยการใช้โครงการ
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation 
Lab) 

▪ เปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น

▪ ติดตามและประเมินผลโครงการท่ีได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐ

อย่างต่อเน่ือง

▪ ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนรัฐบาลเปิดแบบเชิงรุก 

เพ่ิมช่องทางในการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ 

ครอบคลุม และเข้าถึงได้ง่ายส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม

▪ ติดต่อสื่อสารกับทุกภาคส่วนเพ่ือรับฟงัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอยู่

เสมอ

▪ ออกแบบระบบราชการและระบบการให้บริการสาธารณะให้มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตัว

▪ มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีหลากหลายและฉับพลัน 

รวมท้ังมีระบบติดตามสถานะความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน

I: Inclusion for All 
(ความครอบคลุมทุกกลุ่มคนในสังคม) 

▪ จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนท่ี รวมท้ัง

เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้าน

งบประมาณ

▪ ด้านการศึกษา ควรก าหนดนโยบายโยค านึงถึงความแตกต่างของ

ผู้เรียนทุกกลุ่ม

▪ เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงการศึกษา และลดข้อจ ากัดในการรับ

บริการทางการศึกษา 

▪ น าเสนอช่องทางและรูปแบบการให้บริการสาธารณะต่างๆ ให้

ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

▪ ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

▪ น าข้อมูลภาครัฐไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการลดความเหล่ือมล ้า

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

R: Redesigning Open Data Process 
(การปรับเปล่ียนกระบวนการการเปดิเผยข้อมูล)

E: Empower the People 
(การให้อ านาจในการมีส่วนร่วม)

▪ ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติโดยไม่ต้องร้องขอ (Open by Default) 

▪ พัฒนาเคร่ืองมือธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และเช่ือมโยงระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

▪ ส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้ประชาชนผู้ใช้บริการ

▪ สอบถามความต้องการในการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และจัดล าดับ

ความส าคัญของข้อมูลท่ีมีการเปิดเผย

▪ ก าหนดบทบาทของ Chief Data Officer ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการบริหาร

ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล

▪ ผลักดันการน ากรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework 1.0) ไป

ใช้ในหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ

▪ จัดท าการให้บริการข้อมูล (Data as a Service) ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก

หน่วยงานภาครัฐ

▪ น าแนวคิดการบริหารแบบ Agile มาใช้ในการออกกฎหมายและนโยบายของรัฐ

▪ ส่งเสริมการเปดิเผยข้อมูลภาครัฐโดยยึดผู้ใช้งานเปน็ศูนย์กลาง (User-

Centric) 

▪ เปดิโอกาสให้ภาคประชาชนและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเข้ามาร่วมออกแบบการ

ให้บริการข้อมูลของภาครัฐ

▪ ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ข้อมูลเปดิภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

▪ ส่งเสริมให้ประชาชนและธุรกิจใช้ข้อมูลเปดิของภาครัฐในการตรวจสอบ

การท างานของภาครัฐ

▪ จัดให้มีช่องทางในการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการ

ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐ

▪ พัฒนาศักยภาพและทักษะดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยสอดคล้อง

กับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล มีระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และมีการ

สร้างชุมชนผู้ปฏิบัติ (Community of Practice) 16
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หลักการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทย

ผลการศึกษาของ United Nations Development: UNDP เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของรัฐบาลไทย 
(Digital Transformation in the Thai Government)

ผลการศึกษา

การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data Sharing)

▪ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
เช่น มาตรฐานข้อมูล (Data Standard) แนว
ทางการสร้าง API (API Guidance) และข้อตกลง
การใช้เทมเพลตข้อมูลร่วมกัน (Template Data 
Sharing Agreement) ซ่ึงจะช่วยลดอุปสรรค
ทางด้านเทคนิคของการพัฒนางานบริการดิจิทัล
ภาครัฐ 

▪ ก าหนดแนวทางของการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานให้ชัดเจนเพ่ือลดความสับสนของการน า 
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยการระบุให้
ชัดเจนว่าข้อมูลใดท่ีถือเปน็ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ข้อมูลท่ีสามารถเปดิเผยใช้ร่วมกันได้

▪ จัดตั้งทีมขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงสู่ดิจิทัลของ
องค์กร โดยการจัดท าแบบบรรยายลักษณะบทบาท 
(Role Description) ส าหรับต าแหน่งด้านดิจิทัล เช่น 
ต าแหน่ง user researcher, data analyst, 
software developer, product manager, 
service designer เปน็ต้น  ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยงานมี
บุคลากรท่ีมีทักษะดิจิทัลในต าแหน่งและวิชาชีพท่ี
หลากหลายมากข้ึน แก้ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน
ดิจิทัล และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรภายนอก

▪ จัดท าโครงการต้นแบบ (Engagement Project) ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างโอเพนซอร์สเคร่ืองมือดิจิทัล (Digital Tools Open 
Source) ให้หน่วยงานอื่น ๆ น าโอเพนซอร์สเคร่ืองมือดิจิทัลไปใช้พัฒนางาน
บริการภาครัฐของหน่วยงานตนเองต่อไป แล้วจึงน าระบบงานบริการของแต่
ละหน่วยงานมาเช่ือมต่อกันในภายหลังโดยไม่จ าเปน็ต้องสร้าง Single 
website domain ข้ึนมาก่อนก็ได้ 

▪ หน่วยงานกลางด้านดิจิทัลควรก าหนดธรรมาภิบาลดิจิทัล (Digital 
Governance) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานเกิด
ความรู้สึกร่วมในการเปน็เจ้าของ (Sense of Ownership)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ธรรมาภิบาลและการท างานร่วมกัน 

(Governance and Cooperation on Digital Transformation)

ทักษะดิจิทัล (Digital Skills)

▪ พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ใช้งานง่ายและจัดท ามาตรฐาน
ข้อมูลการท าสัญญาแบบเปิด (Open Contracting Data Standard) 
เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและการลดกระบวนงานที่ไม่
จ าเปน็ในการท าสัญญา จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากข้ึน เช่น การให้ผู้ขายลงนามในข้อก าหนดและ
เง่ือนไขในคร้ังแรกที่ท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐเพียงคร้ังเดียว โดยไม่
จ าเปน็ต้องลงนามอีกในการท าสัญญาคร้ังต่อไป เปน็ต้น

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐและการเข้าถึงของ SMEs 

(Digital Procurement Systems and SME Accessibility

ก าหนดแผนระยะส้ัน-ระยะกลางที่ควรเร่งด าเนินการเป็น
ล าดับแรก ได้แก่ การใช้ข้อมลูรว่มกนั การพัฒนาทกัษะ
ดิจิทัล ธรรมาภิบาลดิจิทัล และระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

จัดท าโครงการต้นแบบร่วมกับหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งกอ่น 
เพ่ือสร้างมาตรฐานการท างานและโอเพนซอร์สเคร่ืองมอื 
ดิจิทัล โดยควรด าเนินการดังนี ้

• ก าหนดหน่วยงานกลางและหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งที่
จะรับผิดชอบโครงการต้นแบบร่วมกันให้ชัดเจน 

• สร้างโอเพนซอร์สเคร่ืองมอืดิจิทลั เพ่ือเป็น
มาตรฐานการท างานให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ต่อไป

• ก าหนดมาตรฐานขอ้มูล การออกแบบ API และ
กรอบการใช้ข้อมลูร่วมกนัให้สอดคล้องกบั พรบ.
คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

แสวงหาความร่วมมือกับรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณแ์ละ
ตัวอย่างที่ดีในการขบัเคลือ่นการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล



การเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของรัฐบาลในสหภาพยุโรป — แผนปฏิบัติการ 2016-2020
(Accelerating the digital transformation of governments in the EU — 2016-2020 action plan)

ท่ีมา: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A12012P041 18

แผนปฏิบัติการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2016-2020 (The eGovernment Action Plan 
2016-2020)

การให้บริการสาธารณะด้วยช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital by 
default)

หลักการคร้ังเดียว (Once-only principle)

ครอบคลุมและเข้าถึงได้ (Inclusive and accessible)

เปดิกว้างและโปร่งใส (Open and transparent)

บริการดิจิทัลสาธารณะข้ามพรมแดน (Cross-border)

สามารถท างานร่วมกันได้ (Interoperable)

เช่ือถือได้และปลอดภัย (Trustworthy and secure)

การให้บริการแบบดิจิทัลเป็นตัวเลือกที่ต้องการผ่านจุดติดต่อเพียงจุดเดียว

ประชาชนและธุรกิจให้ข้อมลูเพียงคร้ังเดียวต่อการใชบ้ริการสาธารณะ

บริการสาธารณะดิจิทัลที่ครอบคลมุและตอบสนองความต้องการทีแ่ตกต่างกัน

หน่วยงานสาธารณะแบ่งปันขอ้มลูระหว่างกนั ประชาชนและธุรกจิสามารถ
เข้าถึงขอ้มูลของตนเองและมีส่วนร่วมกบัธุรกิจ/ผู้อื่นในการออกแบบ
บริการ

บริการสาธารณะดิจิทัลขา้มพรมแดน เพ่ือป้องกันการกระจัดกระจายและ
รับประกันความคลอ่งตัวภายในตลาดเดยีวของสหภาพยุโรป

บริการได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้ท างานร่วมกนัได้อย่างราบร่ืนใน
ตลาดเดียวและทัว่ทั้งองคก์ร

ความคิดริเร่ิมทีไ่กลกว่าแค่การปฏิบัติตามกฎหมายในการปกป้องขอ้มูล 
ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภยัด้านไอที

แนวทาง/หลกัการที่น ามาใช้ในการออกแบบ พัฒนาบริการ และ การเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิลัของรัฐบาลในสหภาพยุโรป มีดังนี้

▪ แผนปฏิบัติการฯ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบรหิารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มท่ี รวมถึงลดภาระการบริหารของธุรกิจและพลเมืองโดยท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีรวดเร็ว สะดวก และประหยัด ซ่ึงน าไปสู่ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อสังคมโดยรวมต่อไป

▪ ภายในปี 2020 การบริหารรัฐกิจและสถาบันในสหภาพยุโรปจะเปิดกว้าง มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม โดยให้บริการสาธารณะดิจิทัลแบบไร้
พรมแดน เป็นส่วนตัว เป็นมิตรกับผู้ใช้แก่พลเมืองและธุรกิจท้ังหมด
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หลักการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทย

แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย 2566 - 2570

Open Community and 
Co-Creation 

ปรับกระบวนการท างาน และใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานหรือบริการกลางร่วมโดยทุก
หน่วยงานรัฐ โดยมีมาตรฐานแนวทางทีด่ าเนินการได้งา่ย มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน

Digitize Data & Digitalize Process

Common Platform & Trust Sources
For Focused Area 

สร้างความคล่องตัวเพ่ือปรับตัวทันเวลา 
และความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล ซ่ึง

สร้างความเช่ือมั่นให้ประชาชน

บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลในแต่ละด้านที่ส าคญั เพ่ือเป็นฐานในการ
พัฒนาการให้บริการ ณ แพลตฟอร์มร่วม แก่ผู้ใช้งาน ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน

ขับเคลื่อนการบริการของรัฐให้สะดวก
รวดเร็ว และตอบสนองความตอ้งการ

ประชาชนในการใช้บริการและเข้าถึงข่าวสาร

สนับสนุนความร่วมมอืกบัทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างมลูค่า 
นวัตกรรมให้กับบริการของรัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมจาก

ภาคประชาชน

สร้างการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจให้
ประชาชน และร่วมพัฒนานวตักรรมการบริการ
ของรัฐร่วมกัน เพ่ือสร้างการบริการที่ใช่งาน

อย่างแพร่หลายได้จริง

ResultsAction



4. สถานการณ์รัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย
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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 32
137 
countries

2018 2019

38 4
0141 

countries

2020 2021

29 28
64 
countries

2019 2020

40 39
63 
countries

2016 2017

56 51

134 
countries

2016 2017

79 78

176
countries

2019 2020
27 21

190 
countries

2019 2020

48 42
152 
countries

2018 2020

73 57
193 
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 47
73 
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 สามารถสะท้อนการพัฒนาด้านก าลังคนโดยรวมของประเทศ

** **

**

** ปัจจุบัน ดัชนี/การจัดอันดับดังกล่าวได้มีการหยุดจัดท าไปแล้ว

*

* หมายถึง ดัชนี/การจัดอันดับดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณจากปีเปรียบเทียบ

*

*

* ***

***

2019 2020

43 44
131 
countries

Training & Education 
(WDCR)

2019 2020

50 55
63 
countries

2019 2020

59 47
134 
countries

เป็นดัชนีที่จัดท าข้ึน
ทุกๆ 1 หรือ 2 ปี

เป็นดัชนีที่จัดท าข้ึน
เฉพาะกิจ มิได้จัดท าประจ า

เป็นมิติย่อยของการจัด
อันดับ(Pillar/Sub-
Pillar)

ท่ีมา: Time consulting (2021)

สรุปภาพสถานะการพัฒนาด้านดิจทิลัของประเทศไทยในปัจจบุนั ผ่านตัวชี้วัดระดับสากล



ในปี 2563 ไทยมีอันดับเรื่องการให้บริการออนไลน์ที่ค่อนข้างสูง และมีอันดับต ่าใน
เรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม และ ทุนมนุษย์

หมายเหตุ: มีประเทศที่ได้รับการศึกษาทั้งหมด 193 ประเทศ
ที่มา: United Nations e-Government Survey 2020 22

ประเทศไทย
(ข้อมูลปี )

อันดับปี 2018 
(193 ประเทศ)

S

W

ในปี 2563 อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีการ
ถูกปรับสูงข้ึน เนื่องมาจากการให้บริการออนไลน์
ของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกมองเป็นจุดแข็งที่
ประเทศไทยสามารถท าได้ดีและมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปี 2018

โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม และทุนมนุษย์
ยังถูกจัดไว้ในอันดับที่ยังไม่สูงมาก 
นอกจากนั้นคะแนนและอันดับในด้านทุนมนุษย์
ยังมีการปรับตัวลดลงจากปี 2018

S W

ค่าตัวช้ีวัด
(0-1)

อันดับปี 2020 
(193 ประเทศ)

ค่าตัวช้ีวัด
(0-1)



ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มกีารสง่เสรมิการมีสว่นรว่มทางอิเล็กทรอนิกสส์ูง โดยมีความก้าวหน้า
ในการส่งเสริมการมีสว่นรว่มของประชาชนในการไตร่ตรองนโยบาย (E-Consulting)  ค่อนข้างมาก

หมายเหตุ: มีประเทศท่ีได้รับการศึกษาท้ังหมด 193 ประเทศ
ท่ีมา: United Nations e-Government Survey 2018 และ 2020 23

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 อันดับดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์มี
การถูกปรับสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้รับการประเมิน
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ
ไตร่ตรองนโยบายหรือบริการสาธารณะ (E-Consulting)
มากขึ้นถึง 10.97%

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าผลการประเมินด้านการ
เผยแพร่ข้อมูล (E-Information) นั้นมีแนวโน้มที่
ลดลง จากปี 2561 (-1.48%) อีกทั้งผลการประเมินใน
ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถของพลเมืองผ่านการร่วม
ออกแบบนโยบายและบริการสาธารณะ (E-decision-
making) น้ันยังไม่มีการเปล่ียนแปลง และยังถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ค่อยข้างต ่า

S W



5. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2566 - 2570
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การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data Sharing)

สร้างธรรมาภิบาลและการท างานร่วมกัน (Governance 

and Cooperation on Digital Transformation) 

การให้บริการสาธารณะด้วยช่องทางดิจิทัล 
(Digital by default) 

หลักการคร้ังเดียว (Once-only principle) 

สามารถท างานร่วมกันได้ (Interoperable) 

เปิดกว้างและโปร่งใส (Open and transparent)

ทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ (Digital Skill) 

Scale-up บริการดิจิทัลของรัฐให้สามารถ
ใช้งานได้ระยะยาว 

ทั้งในด้านการพัฒนา journey การให้บริการ และ 
Infrastructure ในการรองรับการให้บริการที่จะขยายตัวต่อไป
ทั้งในเชิง Efficiency และ security เพ่ือเพ่ิม trust ในการใช้
งาน 

มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทลัของหน่วยงาน โดยการปรับปรุง 
Role Description ส าหรับต าแหน่งด้านดิจิทลัให้ชัดเจน ก าหนด 
Career Path ของต าแหน่งงานด้านดจิิทลั และร่วมพัฒนาทักษะฯ กับ
ภาคเอกชน

หน่วยงานภาครัฐแบ่งปันขอ้มลูระหว่างกนั และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
โดยไม่ต้องร้องขอ ซ่ึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และประชาชน
และธุรกิจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของตนเองและมีส่วนร่วมกบัธุรกิจ/ผู้อ่ืน
ในการออกแบบบริการ สร้างความโปร่งใส ช่วยตรวจสอบการ
ด าเนินงานของรัฐ และสร้างการมสี่วนร่วมกับประชาชน

บริการดิจิทัลของรัฐต้องได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้
ท างานร่วมกันได้อย่างราบร่ืนในงานบริการที่เก่ียวข้อง
นั้นๆ และทั่วทั้งองคก์ร

ประชาชนและธุรกจิให้ข้อมลูเพียงคร้ังเดียวต่อการใชบ้ริการสาธารณะ 
จากนั้นจึงเขา้ถงึบริการดิจิทลัภาครัฐได้อย่างครบวงจรโดย ลดขั้นตอน
การเรียกตรวจสอบเอกสาร ลดระยะเวลาในการรับบริการของผู้ใช้งาน

พัฒนาการให้บริการแบบดิจิทลัของรัฐให้เป็นชอ่งทางทีต้่องให้บริการ
ผ่านจุดติดต่อเพียงจุดเดยีวได้ ลดความสับสนของผู้ใช้บริการ 

จัดท าโครงการต้นแบบ (Engagement Project) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างโอเพนซอร์สเครื่องมือดิจทัิล (Digital Tools Open Source) ให้
หน่วยงานอืน่ ๆ น าโอเพนซอร์สเครื่องมือดิจิทัลไปใช้พัฒนางานบรกิารภาครัฐ
ของหน่วยงานตนเองต่อไป แล้วจึงน าระบบงานบริการของแต่ละหน่วยงานมา
เช่ือมต่อกันในภายหลังโดยไม่จ าเปน็ต้องสร้าง Single website domain อีก
ท้ังควรก าหนดธรรมาภิบาลดิจิทัล ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกระตุ้นให้
หน่วยงานเกิดความรู้สกึร่วมในการเปน็เจ้าของ (Sense of Ownership)

สนับสนุนให้เกิดการใชข้อ้มูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐให้เกิดขึน้ ผ่านการมุ่ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของการใชข้อ้มูลร่วมกนั เช่น มาตรฐานขอ้มูล (Data 
Standard) แนวทางการสร้าง API (API Guidance) และข้อตกลงการใชเ้ทม
เพลตข้อมลูร่วมกนั (Template Data Sharing Agreement) ซ่ึงจะช่วยลด
อุปสรรคทางด้านเทคนคิของการพัฒนางานบริการดจิิทัลภาครัฐ
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People illustrations by Storyset from https://storyset.com/

8 หลักคิดน าทาง (Guiding Principles) ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

https://storyset.com/
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Resilient 

Responsive 
Government

Open Government Trust

InclusivityEquality

User-Centric

คล่องตัว/ทันเวลา

เปิดเผย/โปร่งใส

ท่ัวถึง เท่าเทียม

สะดวก/พึงพอใจ/ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

Agile Government

End-to-End

“บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน”

การได้มาซึ่งวิสัยทศัน์ ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570
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“บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน”

Digital
Government

ภาครัฐที่ปรับตัวทันเวลา   
(Agile Government)

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐต่างๆ ทั้งในกระทรวง
เดียวกันและระหว่างกระทรวง โดยรวมการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกนั การควบ
รวมบริการที่ใกล้กัน ไปจนถึงการด าเนินงานให้ไม่ซ ้าซ้อน 
เพ่ือให้ภาครัฐสามารถปรับตัวไวทันเวลาผ่านการบูรณา
การข้อมูลและบริการดจิิทลัระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ทันสมัยต่อเหตุการณ์และความต้องการ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

เพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ

(Enhance Competitiveness)

การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกบัความต้องการที่

เปลี่ยนแปลงของประชาชนและภาคเอกชน โดยให้

สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐตั้งแตต่้นจนจบ (End - to 

- End Process) ณ จุดเดียว (One Stop Service)

ให้บริการที่ตอบสนองประชาชน และลดความเหล่ือมล ้า
(Responsive Government)

การให้บริการและแพลตฟอร์มดิจทิัลภาครัฐที่ประชาชนและ
ธุรกิจทุกกลุ่มทัว่ประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล า้ในสังคม และไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆ

โปร่งใส เน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอ
และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(Open by Default and Public Participation)
การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอ และ
จัดสร้างช่องทางทีห่ลากหลายและมีประสิทธิภาพส าหรับให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ ติดตาม และตรวจสอบภาครัฐในดา้นตา่งๆ 
เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นในรัฐบาลผ่านธรรมาภิบาลข้อมลูและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงน าความคดิเห็นของประชาชนต่อ
ยอดสู่การพัฒนาบริการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และมาจากประชาชน 

วิสัยทัศน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย

1. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการต่างๆ 

ของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างครบถ้วน ณ จุดเดียว (OSS)

2. ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและ

ใช้บริการดิจิทัลภาครัฐได้

เป้าหมาย

• สร้างแพลตฟอร์มบรกิารดิจิทัลภาครัฐท่ีตรงความต้องการ

ของประชาชน (Citizen Centric) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

• พัฒนาหรือจัดให้มีบริการของรฐัส าหรบัประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online 

Service) ท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

• พัฒนาหรือจัดให้มีบริการของรฐัส าหรบัประชาชนท่ีให้บริการ

แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service)

มาตรการ

ตัวช้ีวัด 100%
พัฒนาแพลตฟอร์มบริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ1 

85%
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการใช้บริการออนไลน์ภาครัฐ
ในด้านส าคัญ1

90%
สัดส่วนบริการของรัฐส าหรับ
ประชาชนแบบออนไลน์

หมายเหตุ  1 ด้านส าคัญ ได้แก่ 
ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน

การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ และด้านสิ่งแวดล้อม

30

• พัฒนาบริการเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalize Service Delivery) 

โดยประชาชนไม่ต้องร้องขอ

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครฐัเพ่ือยกระดับ

บริการดิจิทัล (Innovative Services / Platform) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย



ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

1. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บรกิารดิจิทัลของภาครัฐ

เป้าหมาย

มาตรการ

100%
พัฒนาแพลตฟอร์มบริการ
ภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ 1

90%
สัดส่วนบริการของรัฐส าหรับภาค
ธุรกิจแบบออนไลน์

85%
ความพึงพอใจของภาคธุรกิจต่อ
การใช้บริการออนไลน์ภาครัฐ1

•สนับสนุนให้พัฒนาบริการออนไลน์และแพลตฟอร์ม

ดิจิทัล หรือเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ท่ีเอ้ือต่อ

การด าเนินธุรกรรมดิจิทัลและครอบคลุมการพัฒนาธรุกิจ

ตลอดห่วงโซ่มูลค่า (End-to-End Service Platform)

หมายเหตุ 1 ด้านส าคัญ ได้แก่ ด้าน SMEs, 
เกษตร, แรงงาน, ท่องเท่ียว

32

•ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการท่ีเปน็อุปสรรคต่อ

ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ

• มีเครื่องมือดิจิทัลหรือระบบงานให้แก่ผู้ประกอบการ

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ



ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภาครัฐ 

ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ผ่านช่องทางที่

หลากหลาย

2. การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยประชาชนไม่ต้อง

ร้องขอ และประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์และมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

มาตรการ

100%
เช่ือมโยงข้อมูลในระบบหลักด้าน

การบริหารจัดการงบประมาณ

100%
มีช่องทางการส่วน

ร่วมของประชาชน

ในด้านส าคัญ1

100%
พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง

ท่ีบูรณาการข้อร้องเรียน

ร้องทุกข์ของประชาชน

100%
หน่วยงานรัฐท่ีมีการ

ให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ

บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ

10 โครงการ/กิจกรรม
มีการน าข้อมูลเปิดภาครัฐท่ีได้รบัการ

เปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐได้รับ

การน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนานวัตกรรม

และบริการ

• จัดให้มีระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการเชื่อมโยง เปิดเผย และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ที่เปิดให้ทุกภาคส่วนได้ติดตาม และ

แสดงความคิดเห็น

• พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 

กระบวนการงบประมาณ ให้ตรวจสอบได้และโปร่งใส

หมายเหตุ  1 ด้านงบประมาณ ด้านกฎหมาย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

34

• จัดให้มีคู่มือ (Guideline) การจัดการข้อมูลเปิดภาครัฐให้หน่วยงาน

จัดท าชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่ปลอดภัย (Secure by Design) และไม่

ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

• จัดให้มีช่องทางรับฟงัความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย กฎหมาย 

และส่งเสริมการน าความเห็นประชาชนไปสู่การพัฒนาบริการจริงราย

พ้ืนที่ (Strong from the bottom)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการเปล่ียนผ่านดิจทิลัภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว 
และขยายสู่หน่วยงานภาครฐัระดับท้องถ่ิน 

มาตรการ

36

1. ภาครัฐด าเนินการจัดท าข้อมูล 

ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ

2. ภาครัฐด าเนินการเชื่อมโยง 

และแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกัน ผ่านศูนย์

แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

4. มีชุดเทคโนโลยีและบริการ

กลางที่มีมาตรฐาน ส าหรับ

การให้บริการของรัฐ

5. บุคลากรรัฐได้รับการอบรม

และมีทักษะด้านดิจิทัลอย่าง

ทั่วถึงและต่อเนื่อง

3. ภาครัฐมีกระบวนการ

ท างานที่เป็นดิจิทัลอย่าง

เต็มรูปแบบ

100%
หน่วยงานรัฐท่ีจัดท าข้อมูล

ตามกรอบธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ

100%
หน่วยงานรัฐ

แลกเปล่ียน เช่ือมโยง

ข้อมูลในด้านส าคัญ

100%
ระบบกลาง/แอปพลิเค

ชันสนับสนุนกลาง

90%
บุคลากรไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของ

ทุกหน่วยงานมีความรู้ และทักษะดิจิทัล

รองรับการเปล่ียนผ่านองค์กรสู่รฐับาล

ดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

100%
หน่วยงานท่ีด าเนินการ

ตามวิธีปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์

• พัฒนาข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล การบูรณาการข้อมูล และส่งเสริม

การใช้งานข้อมูล Big Data เพ่ือจัดท านโยบาย 

• พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านดิจิทัลส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ 

ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง (Seamless) 

• ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล 

• ปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินงาน และลด ละ เลิกการขอส าเนาเอกสารจากประชาชน 

(Re-Engineering Process และ Digitalize Process)  

• ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล

• การสร้างชุดบริการและโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านดิจิทัลท่ัวไปส าหรบัหน่วยงานภาครัฐ

• ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล และวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร

ภาครัฐ 

• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนารฐับาลดิจิทัล

ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย



37

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการเปล่ียนผ่านดิจทิลัภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว 
และขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับทอ้งถ่ิน 
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Unlock UnleashIntegrate

Strong from the 
Bottom

• Start from Data Support - Identify Missing Link โดย
รวบรวมสถานะการใหบ้ริการดิจิทัลของรัฐรายบริการของแต่ละ
หน่วยงาน เช่น ระดับการให้บริการออนไลน์ ปริมาณการใช้งาน

• Prioritize บริการของรัฐท่ีมี impact ต่อผู้ใช้งานจ านวนมาก เพ่ือ
วางแผนล าดับการพัฒนาบริการในแต่ละระยะ

• ใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. การบริหารงานและการใหบ้ริการภาครัฐผา่น
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ท่ีก าหนดหน้าท่ีการด าเนินการต่างๆ ของ
รัฐแล้ว

• รวบรวมรายช่ือชุดข้อมูลและอ านาจหน้าท่ีหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
(Supply side) ท่ีถือครอง Master Data และรวบรวมความ
ต้องการใช้งานชุดข้อมูลของรัฐของหน่วยงานต่างๆ (Demand 
Side) เพ่ือน าเข้าครม. และก าหนดหารือชุดข้อมูลและระดับของ
ข้อมูลแต่ละสุกท่ีสามารถแบ่งปันได้สามารถแชร์ระหวา่งหน่วยงาน
ต่างๆ ในคราวเดียว

• พัฒนา Data Catalog for data discovery และจัดการ 
Metadata เพ่ือประกาศใช้บนหน่วยงานกลาง เช่น NSO

• ปรับกระบวนทัศน์ของเจา้หน้าท่ีเพ่ือสรา้งบริการใหป้ระชาชน ท่ีต้อง
ให้ข้อมูลแบบ Once only principle

• ต่อยอดพัฒนาบริการที่ถูกพัฒนาในช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ที่มีปริมาณผู้ใช้งาน
สูง และได้รับการยอมรับในการใช้งาน ให้
สามารถ Scale-up การใช้งานบริการได้ใน
ระยะยาว ทั้งในด้านการพัฒนา journey 
การให้บริการ และ Infrastructure ในการ
รองรับการให้บริการที่จะขยายตัวต่อไปทั้ง
ในเชิง Efficiency และ security เพ่ือ
เพ่ิม trust ในการใช้งาน

“ต่อยอดบริการรัฐเดิม”

• ก าหนดระเบียบในการพิจารณาโครงการ
พัฒนาบริการของรัฐ ให้มี Keyword และ 
Action ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
บริการที่ Digital by design, Open by 
default เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
บริการที่ตอบโจทย์ของแผนฯ

• รวบรวม Guideline ในปรับกระบวนการด าเนินงาน 
(Transformation) และก าหนด Protocol/ มาตรฐานที่
ส าคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมลู และการด าเนินงานร่วมกนั 
(Data governance) ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐต่อรัฐ และ
รัฐต่อเอกชน เพ่ือสร้าง interoperability

• ก าหนด Guideline & Protocol ส าหรับการบริการที่
พิจารณาให้ภาคเอกชนด าเนนิการ

• กระตุ้นการมีส่วนร่วมจากเอกชนดว้ยการเปิดข้อมูล และ
กระบวนให้เข้ามาส่วนพัฒนาบริการและการท างานรัฐน าร่อง
บน Digital Testbed / Digital service sandbox

• ก าหนดเป้าหมายของแผนฯ ในการก าหนดสัดส่วนบริการรัฐ
ที่ต้องการให้มีภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมเป็นร้อยละ ในแต่
ละระยะ

• Identify Knowledge & Skillset for create future-
proof government officers - พัฒนาทักษะ และขีด
ความสามารถของบุคลากรรัฐร่วมกับเอกชน

Data Driven

การส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
หรือบริการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และบริบทของพ้ืนที่ตนเอง ผ่านการ

เปิดช่องทางแสดงความเห็น เพ่ือสร้างเครือข่ายของ

ทิศทางการด าเนินงานแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570



หน่วยงานรัฐส่วนกลาง

International & Private Agencies

หน่วยงานรัฐราย Focus Area

หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน

ปรับกระบวนการท างานทุกหน่วยงานรัฐ และใช้งานโครงสร้าง
พ้ืนฐานหรือบริการกลาง โดยมีมาตรฐานแนวทางทีด่ าเนนิการได้ง่าย

บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลในแต่ละด้านท่ีส าคัญ เพ่ือเปน็ฐานในการพัฒนาการ
ให้บริการ ณ แพลตฟอร์มร่วม แก่ผู้ใช้งาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน

สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้าง
มูลค่า นวัตกรรมให้กับบริการของรัฐ และสร้าง

การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ประกอบด้วย
1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  

เทศบาลต าบล) 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล 
4. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  

(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)

▪ ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานในการท างานของรัฐ 
ท้ังด้านเคร่ืองมือ และความม่ันคงปลอดภัย

▪ ก าหนดระเบียบ แนวทางการด าเนินงาน และ
มาตรฐานการท างาน ท้ังด้านข้อมูลกระบวนการ
ท างานท่ีกระชับ ให้ทุกหน่วยงานรัฐ

▪ พัฒนาบริการกลางร่วมเพ่ือความ
คุ้มค่า และการท างานไร้รอยต่อ

▪ พัฒนาทักษะ และขีดความสามารถ
ของบุคลากรรัฐ

▪ บริหารจัดการด้านงบประมาณและ
ประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการภายใต้แผนอย่างต่อเน่ือง 
และโปร่งใส

▪ พัฒนาการมีส่วนร่วมของเอกชนในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี และการให้บริการ
รัฐด้วยการร่วมพัฒนาผ่าน PPP เช่น 
Digital Sandbox, Gov Service 
hackathon 

การส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย หรือบริการท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีและบริบทของพ้ืนท่ีตนเอง ผ่านการ
เปิดช่องทางความร่วมมือในการน าเสนอ
โครงการ หรือกระบวนการท างานระหว่าง
ของท้องถิ่น สะท้อนกลับสู่ส่วนกลาง/ 
กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นน้ันๆ จะท า
ให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจากฐานราก
มากขึ้น

ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เป็นจุดเสริมสร้าง
สมรรถนะและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงอาจ
พัฒนาเป็นหน่วยให้บริการดิจิทัลของรัฐ ให้แก่ 
ท้องถิ่นท่ียังมีช่องว่างด้านดิจิทัลต่อไป

กลไกการขับเคลื่อนส าคัญด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาบริการที่
สะดวกและเข้าถึงง่าย

ยุทธศาสตร์ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและ
อ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และเปิดเผย

ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ 4 ยกระดับการเปลี่ยนผ่าน
ดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่
ยืดหยุ่น คล่องตัว และขยายสู่
หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถ่ิน

ประชาชน ภาคธุรกิจ สังคม ภาครัฐ

Results

• เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาผ่าน
แพลตฟอร์ม

• เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้
ให้บริการด้านสาธารณสุข

• เข้าถึงสิทธสิวัสดิการประชาชนอย่าง
บูรณาการบนแพลตฟอร์มเดียว และ
เฉพาะเจาะจง

• ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
การเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม

• เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลทุกมิติผ่าน
แพลตฟอร์มกลางข้อมูลเกษตรกรรม
ของประเทศไทย

• ภาคธุรกิจเข้าถึงการท าธุรกรรมกับรัฐ 
และข้อมูลการส่งเสริมศักยภาพการ
แข่งขันของรัฐ

• แรงงานได้รับการพัฒนาทกัษะก าลังคน
ที่ตอบโจทย์ตลาด ยกระดับการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ ผ่านระบบบริการรฐั
ด้านแรงงานครบวงจร

• ธุรกิจท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลทกุมิติผา่น
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลท่องเที่ยวครบวงจร

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ด าเนินงานภาครัฐ ให้เกิด
ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบ

• ยกระดับการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม
ด้วยการบูรณาการข้อมูล
และช่องทางการสื่อสาร

• เข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ในการท างานของแต่ละ
หน่วยงานได้อย่างไร้รอยต่อ

• เจ้าหน้าที่รัฐมีทักษะการท างาน
ดิจิทัลที่สอดคล้องกับบริบท
โลก

• ปฏิบัติงาน และให้บริการ
ประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว 
และแม่นย า

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



People

TechnologyProcess

“Increase efficiency by digital workforce”

“Effective investment and ease of use”

▪ Growth Mindset ปรับปรุงขอบเขตการด าเนินงาน และ
ทัศนคติในการด าเนินงานและการให้บริการของบุคลากรภาครฐั 

▪ Digital Literacy มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลข้ันพ้ืนฐานให้ประชาชน 

▪ ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังและแนวทางในการจัดจ้าง
บุคลากรด้านดิจิทัลส าหรับหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย รองรับ
ความต้องการทักษะด้านดิจิทัลท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

▪ PaaS พัฒนาเทคโนโลยีการให้บรกิารดิจทัิลของรฐั
ในรูปแบบแพลตฟอร์มท่ีสามารถเช่ือมต่อแอป
พลิเคชัน และข้อมูลได้สะดวก มีมาตรฐาน

▪ สนับสนุนให้มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านรัฐบาล
ดิจิทัลท่ีส าคัญส าหรับหน่วยงานรัฐ

▪ ก าหนดให้มีมาตรฐานข้อมูล บริการโครงสรา้ง
พ้ืนฐานร่วมของรัฐเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของรัฐท่ียืดหยุ่นและประหยัดงบประมาณ

▪ มุ่งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของรัฐผ่านการ
ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน

▪ ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีท าให้
การให้บริการและการด าเนินงานด้วย
ระบบดิจิทัลขัดข้อง

▪ พัฒนากระบวนการด าเนินงานของรัฐ
ท่ีค านึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง

▪ สนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบในการออกแบบบรกิารรัฐแต่
ละข้ันตอน

▪ ส่งเสริมการให้เกิดบริการดิจิทัลของ
รัฐท่ีเบ็ดเสร็จ ครบวงจร

▪ PPP ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการ
และปรับปรุงกระบวนงานของรัฐผ่าน
การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
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“Lean and customer-centric process”

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 



6. เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
แผนฯ

42



เปา้หมาย ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย: แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

1. ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน และลดความเหล่ือมล ้า

ในการเข้าถึงบริการ (Responsive Government)

2. เพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน

ภาคธุรกิจ (Enhance Competitiveness) 

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการออนไลน์ภาครัฐ

เป็นร้อยละ 85 ภายในป ี2570

2. อันดับดัชนีการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนิกส ์(EGDI) ของไทย

ไม่ต ่ากว่าอันดับท่ี 40

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

3. โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ประชาชนเช่ือถือ

และมีส่วนร่วม (Open Government & 

Trust) 

4. ภาครัฐท่ีปรับตัวทันเวลา 

(Agile Government)

1 ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อก ารให้บริการของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 (กพร., 2564)
2 E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development With addendum on COVID-19 Response (UN, 2020)
3 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการรัฐของประเทศสิงคโปร์อยู่ท่ีร้อยละ 65 ประเทศออสเตรเลีย อยู่ท่ีร้อยละ 54

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
สถานะในอดีต ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

1. ให้บริการที่ตอบสนองประชาชน 

และลดความเหลื่อมล า้ในการ

เข้าถึงบริการ (Responsive 

Government)

2. เพ่ิมความสามารถและ

ศักยภาพในการแข่งขันภาคธุรกิจ 

(Enhance Competitiveness) 

1.ระดับความพึงพอจใน

คุณภาพการให้บริการออนไลน์

ภาครัฐ 

2. อันดับดัชนีการพัฒนา

รัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (EGDI) 

ของไทย 

ร้อยละ

อันดับ

n/a

572

79.761

–

–

–

803

–

80

ไม่ต ่ากว่า

อันดับที่ 45

ของโลก

80

–

85

ไม่ต ่ากว่า

อันดับที่ 40 

ของโลก

85

–

3. โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล 

ประชาชนเช่ือถือและมีส่วนร่วม 

(Open Government & 

Trust)

4. ภาครัฐที่ปรับตัวทันเวลา 

(Agile Government)

2.อันดับดัชนีการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) ของ

ไทย 

อันดับ 572 – - – ไม่ต ่ากว่า

อันดับที่ 45

ของโลก

– ไม่ต ่ากว่า

อันดับที่ 40 

ของโลก

–

43



7. รายละเอียดยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 4
• ปัญหา ความท้าทาย Best Practice และ Maturity Model 
ตามด้านส าคัญ

• รายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการส าคัญ
ของยุทธศาสตร์

44



ปัญหา ความท้าทาย Best Practice และ Maturity Model 
ตามด้านส าคัญ

45

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย

การศึกษา สุขภาพและการแพทย์

ความเหล่ือมล ้าทางสิทธิสวัสดิการ
ประชาชน 

สิ่งแวดล้อม



เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 1 ให้บริการที่ตอบสนองประชาชน และลดความเหล่ือมล ้าในการให้บริการ
(Responsive Government)
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Responsive Government –
Proactive Service Delivery

User-Driven – Once Only 
Principle

Equality/ Inclusivity – การบริการ
ดิจิทัลที่ไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมแก่ประชาชน

Adaptive Security

ในปี 2570
“เป็นรัฐที่ให้บริการที่สะดวกเข้าถึงง่าย และลดความเหลื่อมล ้าในการให้บริการ”

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรัฐโดยประชาชนในภาพรวม

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ
ประยุกต์กับ
สถานการณ์
ตนเอง

วิเคราะห์ว่า
ด าเนินการ
อย่างไรต่อ

เส้นทางการปฏิสัมพันธ์/รับบริการ

ปฎิสัมพันธ์ 
(ตามช่องทาง
บริการ)

รับการบริการ 
(Service 
Delivery)

Lifetime/C
itizen 
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
สวัสดิการรายบุคคล

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

Chat apps, Voice  

e-education hub
e-workforce ecosystem

ประชาชน

National Digital Health 
Platform

ระบบรายงานข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม



การศึกษา
EDUCATION



เป้าหมายและความท้าทายในด้านการศึกษาของไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มส าคัญ

ท่ีมา: Deloitte Insights Global health care outlook 2021 และ https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/assets/pwc-new-health-economy.pdf 48

เป้าหมาย
วาระปฏิรูป
การศึกษา

แนวโน้ม
ส าคัญ
ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน

ความเหลื่อมล ้า
โอกาส/ความเสมอภาคทาง
การศึกษา เด็กหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา

ยกระดับคุณภาพ
• การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
• พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
• การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ปฏิรูปบทบาทการวจิยัอการพัฒนา
นวัตกรรม การผลิตก าลังคน และ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรลุ 

SDGs

ความเป็นไปได้ ความท้าทายSDGs’ Goal 4

การจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและ

ระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ น าไปสู่การ
จ้างงานและการสร้าง

งาน

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาต้ังแต่
ระดับปฐมวัย

การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่

การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน

การปฏิรูปบทบาทการ
วิจัยและระบบ
ธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปาน
กลางอย่างย่ังยืน

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมกีารศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote 
lifelong learning opportunities for 
all.)

• การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเด็กนกัเรียน เพ่ือติดตาม
เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาภาคบังคบั 

• การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาให้บริการดา้นการศึกษาและ
การเรียนการสอน 

• พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาโดยบูรณาการ
ข้อมูลกับภาคเอกชน 

• การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลครู/อาจารย์ และบุคลากร
การศึกษา

• การพัฒนาทนุมนษุย์ด้าน ICT ของประเทศที่มีขอ้จ ากัด
• ความท้าทายเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาค
ประชาชน

• การเข้าถึงของบริการดจิิทัลของภาคประชาชน
• การขาดการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

• ความท้าทายจากแนวโนม้เทคโนโลยีดิจิทลัที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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ที่มา: World Competitiveness Ranking 2021, IMD/ EF English Proficiency Index 2020, EF/ ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา, คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)/ 
PISA 2018, OECD. 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทยยังมีเกณฑ์มาตรฐานที่ต ่า

ผลการจัดอันดับของ IMD ในปี 2564 ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของประเทศไทยยังมีเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่สูงมาก (อันดับ 
56 จากการจัดอันดับ 63 ประเทศทั่วโลก) โดยเกณฑ์ที่ต ่า ได้แก่ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การบริการการศึกษาไม่
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ดัชนีการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ ใหญ่ และทักษะ
ทางภาษาที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร

คะแนนการคิดวิเคราะห์ (PISA) ของไทยอยู่อันดับที่ไม่ดีนัก

ผลคะแนนการสอบ Programme for International Student 
Assessment (PISA) ของเด็กนักเรียนไทยในด้านการอ่าน ,
คณิตศาสตร,์ และวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย โดยมีค่าดังนี้ 
ด้านการอ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน), คณิตศาสตร์ 
419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน), และวิทยาศาสตร์ 426 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) (การจัดอันดับในปี 2561)

ประเทศไทยยังคงมีความไม่เสมอภาคทางการศึกษา ปัญหานักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา

ยังมีเยาวชน (อายุ 3-17 ปี) นอกระบบการศึกษา กว่า 670,000 คน ทั่วประเทศ ซ่ึงนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความเส่ียงสูงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา
ก่อนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากปัญหาความยากจน ความด้อยโอกาสทางสังคม ความพิการ และปัญหาครอบครัว 
นอกจากนี้จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เกิดปรากฏการณ์ความยากจนที่ซ ้าซ้อน และโรงเรียนต้องเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็น
รูปแบบออนไลน์ ท าให้ในต้นปีการศึกษา 2564 สกศ. พบว่าจะมีเด็กหลดุออกจากระบบการศึกษาประมาณ 5,654 คน และคาดการณ์ว่าส้ินปีการศึกษา 2564
จะมีเด็กหลุดจากระบบ 65,000 คน

ในปี 2563 ได้มีการจัดอันดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศที่
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก หรือ EF English Proficiency Index
ซ่ึงผลการจัดอันดับแสดงให้เห็นว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อยู่ในอันดับ 89
ของโลกหรืออยู่ในเกณฑ์ความสามารถต ่ามาก (Very Low Proficiency)
จากการจัดอันดับจาก 100 ประเทศ (อันดับในปี 2562 อยู่ที่ 74 ของโลก)

ความรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในอันดับความสามารถต ่า
มาก (Very Low Proficiency)

ปัญหาในระบบการศึกษาไทย
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ดิจิทัลภาครัฐด้านการศึกษาของไทย (e-Education)

ด้านบุคลากร
ด้านข้อมูลและ
การเรียนการสอน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารองค์กร
1 2 3 4

ร ะ บบก า รบ ริ ห า ร จัดก า รภ าย ใ น
กระทรวงศึกษาธิการ อันประกอบด้วย
ระบบสารบรรณ ระบบสารสนเทศ
บุคคล ระบบการลา ระบบขอใช้ห้อง
ประชุม ขอใช้รถ ระบบประมวลผล
ข้อมูลเงินเดือนระบบงบประมาณ (e-
Budget) ร ะบบการ เบิก จ่ ายพัส ดุ 
ระบบแจ้งซ่อมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
ฯลฯ

ระบบ e-Office

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชนไทยและต่างประเทศ 
จั ด ส ร้ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก ICT เพ่ือการศึกษา 
อาทิ e-Learning Distance 
Education และ R&Ds

ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) และระบบคลังข้อมูล
เพ่ือรองรับนโยบายด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (UniCon–University 
Connected) ระยะที่ 2

ระบบ UniNet

ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ใช้
กับสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ ท้ัง
โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา
และวิจัยและพัฒนาต่างๆ

ระบบ e-Learning (eDLTV)

ระบบ e-Learning ส าหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
มีการรวบรวมเน้ือหาวิชาส าคัญ และเน้ือหาการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาอาชีพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

ระบบส่ือการเรียน
การสอนทางไกล

ให้บริการด้านข้อมูลและส่ือการเรียนการสอนต่างๆ ผ่าน
ออนไลน์ ส าหรับผู้เรียนทางไกล

ศูนย์ IPST Learning Space

เป็นศูนย์ เรียนรู้ดิ จิ ทัลระดับชาติด้ านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ระบบ STEM FOR LIFE

ฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในชีวิตหรืออาชีพ

Thai-MOOC
เเพลตฟอร์มจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
ขนาดใหญ่ท่ีมีมาตรฐาน สามารถเรียนได้ฟรีและเข้าถึง
ได้ทุกท่ีทุกเวลา

ระบบครูพร้อม

ระบบ GPA เด็กนักเรียนท่ัวประเทศ

ระบบการวางแผนเพ่ือการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา

ระบบอบรมครูออนไลน์

ระบบทดลองการสอบออนไลน์

ระบบสารสนเทศนักเรียนทุน

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารบุคลากรทาง

การศึกษา

ระบบสารสนเทศ
นักเรียน/นักศึกษา

ศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษา
ส าหรับประชาชน

ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติผู้เรียน
และบุคลากรในสังกัด

ระบบยื่นค าร้องขอเทียบวุฒิ
การศึกษาออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (School MIS)

B-OBEC: ระบบจัดเก็บข้อมูล
ส่ิงก่อสร้าง

ระบบรายงานการจ่าย
เงินเดือน (e-SLIP)

ระบบบริหารงานบุคคล 
(HRMS)

ระบบคลังหน่วยกิต (Credit 
Bank)

• ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

• ส านักงานบริหาร
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
การศึกษา

• ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

• ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)

• สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

• ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

• ศูนย์สารสนเทศการวิจัย 
ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

• ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.)

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยงานผู้ให้บริการ

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
(TNRR)

บริการ Digital Transcript

ระบบการเรียนรู้สมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net

“ปักหมุดมืออาชีพ”



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการศึกษา (Stakeholders) 
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นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง สถาบันการศึกษา
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นักวิจัย ภาคธุรกิจ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
คอนเทนท์ และบริการ

ครอบครัว
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กระทรวงศึกษาธิการ

บริการด้านการศึกษา
ในปจัจุบัน

ระบบ GPA

ระบบสารสนเทศ
นักเรียน/นักศึกษา ระบบ e-Office

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา

ระบบการวางแผน
เพ่ือการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ระบบอบรม
ครูออนไลน์

ระบบทดลอง
การสอบออนไลน์

ศูนย์ IPST Learning Space

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานสังกัดกระทรวง เช่น 

สถาบัน
คุณวุฒิ
วิชาชีพ

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

และหน่วยงานสงักัดกระทรวง เช่น 

กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจ
และสังคม

ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงแรงงาน

และภาคเอกชน

สภาหอการค้าไทย

สภา
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

สวทช.

สอวช.

สกสว.

สทอภ.

สพฐ.

สกอ
.

คุรุสภา

สสวท.

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

บริการ Digital Transcript

ระบบ UniNet



Best Practice 1: E-school solutions (Estonia)

ท่ีมา: OECD (2020), Strengthening the Governance of Skills Systems: Lessons from Six OECD Countries, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/3a4bb6ea-en. 52

The Estonian Education Information System (EHIS)

ระบบ EHIS เร่ิมใช้งานต้ังแต่ปี 2548 เป็นระบบฐานข้อมูลบน web-based ที่ด าเนินการโดยรัฐ และบังคับให้ทุกโรงเรียนใช้งาน ซ่ึง
จะบรรจุข้อมูล Real-time ของระบบการศึกษาของทั้งประเทศ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ต้ังแต่อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา ไปจนถึงการศึกษาผู้ใหญ่ ซ่ึงมี Field แระเภทข้อมูลกว่า 600 รายการ โดยมีความละเอียดของข้อมูลในระดับบุคคล (Individual) 
ตามที่นักเรียน หรือผู้สอนให้ข้อมูลบนระบบ ซ่ึงเชื่อมโยงด้วยรหัสเลข ID ของตน

โดย EHIS เชื่อมโยงอยู่บน X-Road ท าให้เชื่อมโยงข้อมูลกระทรวงต่างๆ ได้ทั้งหมด เช่น ภาคสาธารณสุช สวัสดิการ และแรงงาน

การเช่ือมโยงบนระบบ X-Road Basic School Koolikaart ของ Estonia

Dashboard ให้ข้อมูลด้านการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาในเอสโตเนีย 
เช่น เกรดเฉลี่ย ผลการสอบวัดระดับของรัฐ ความพึงพอใจโรงเรียน 
การประเมินครู อัตราการเข้าเรียน อัตราการขาดเรียนจากการกลัน่แกลง้ 
พร้อมมีข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอีกด้วย



Best Practice 2: ERIC (United States)

ท่ีมา: ERIC (https://eric.ed.gov/)
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

Education Resources Information Center (ERIC) เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เป็นฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติหรือห้องสมุดดิจิทัลส าหรับการวิจัยด้านการศึกษา ซ่ึงได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก Institute of Education 
Sciences (IES) ของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ เพ่ือให้บริการข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic record) และ
ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบบนอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ ส าหรับการวิจัยและเป็นข้อมูลการศึกษา
ส าหรับนักการศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• U.S. Department of Education

• Institute of Education Sciences (IES)

ความส าเร็จ และประโยชน์

• ผู้ใช้บริการมากกว่า 500,000 คน ได้แก่ นักวิจัยด้านการศึกษา 
นักเรียน ครู บรรณารักษ์ ผู้บริหาร ผู้ก าหนดนโยบายการศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ ERIC ในแต่ละ
สัปดาห์

ERIC ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic record): การอ้างอิง 
บทคัดย่อ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ กว่า 1.6 ล้านรายการ ซ่ึงถูกจัดท าต้ังแต่ป ี
1966 รวมถึง :

▪ บทความวารสาร 
(journal articles)

▪ หนังสือ
▪ (books)

▪ งานวิจัยสังเคราะห์ 
(research synthesis)

▪ เอกสารการประชุม 
(conference papers)

นอกจากนี้ ผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์ (authors and publishers) ได้อนุญาตให้ ERIC แสดงเอกสารฉบับเต็มมากกว่า 350,000 รายการโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เอกสารเหล่านี้ จ านวนมากเป็น วรรณกรรมที่ไม่มกีารตีพิมพ์ (Grey Literature) เช่น เอกสารการประชุม และรายงาน

▪ รายงานทางเทคนิค 
(technical reports)

▪ เอกสารนโยบาย 
(policy papers)

▪ เอกสารเก่ียวกับการศึกษาอื่น ๆ



Best Practice 3: KERIS (Republic of Korea)

ท่ีมา: KERIS (www.keris.or.kr/)
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Korea Education and Research Information Service (KERIS) เป็นหน่วยงานบริการข้อมูลวิจัยภาค

การศึกษา ภายใต้การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการประเทศเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนา
การศึกษาผ่านการบูรณาการไอซีทีในการศึกษาและการวิจัยทางวิชาการ และผลักดันการศึกษาดิจิทัลที่ประชาชน
ทุนคนสามารถเข้าถึงได้ (Digital Education for All)

ความส าเร็จ และประโยชน์

• KERIS เปน็หน่ึงในสองแพลตฟอร์มหลักของประเทศเกาหลีใต้ในการให้บริการ e-learning เพ่ือรองรับการปดิสถานศึกษาเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
• จ านวนสมาชิกเว็บไซต์ EDUNETT T-CLEAR 3,807,153 บัญชีผู้ใช้ และมีผู้ใช้งานเฉล่ีย 279,835 คนต่อวัน

ตัวอย่างเครือข่ายเว็บไซต์บริการของ 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 สื่อการเรียนการสอน รวมถึง
ต าราเรียนแบบดิจิทัลในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

ให้บริการแบ่งปันข้อมูลทางวิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยภายใน
แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันงานวิจัย
ระดับชาติ

เว็บไซ์บริการสื่อการสอนและเอกสารประกอบ
แบบสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยชั้ นน า
ภายในประเทศและต่างประเทศ

เว็บไซ์ให้บริการข้อมูลทางการศึกษา เช่น ข้อมูล
สถานศึกษา ปฏิทินการศึกษา หลักสูตร เป็นต้น

เว็บไซ์ให้บริการข้อมูลทางการศึกษา เช่น ข้อมูล
โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ส าหรับสาธารณประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานโยบายด้านการศึกษา 

เว็บไซต์บริการข้อมูลโรงเรียนอนุบาลและศูนย์รับเลี้ยง
เด็กในประเทศ เปรียบเทียบข้อมูล สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียน และระยะทางจากบ้าน

ภายใต้การก ากับของ Korean Ministry of Educationบริการของ KERIS

▪ บริการสนับสนุนการศกึษา
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

▪ บริการแบ่งปันข้อมูล
การศึกษาระดับอดุมศึกษา
และงานวิจัยทางวชิาการ

▪ การจัดหาข้อมูลด้าน
การศึกษา

▪ สวัสดิการการศกึษาและ
สนับสนุนการร้องทุกข์

▪ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพครู

1

2

3

4

5

นอกจากน้ียังมีบริการ EBS (Education Broadcasting System) เปน็สถานีกระจายเสียงและเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาซ่ึงครอบคลุม
อาณาเขตของเกาหลีใต้ อีกด้วย



EDUNET T-CLEAR (Teacher, Curriculum, Learning, Evaluation and 
Activity Resources) และ e-Haksupteo & Wedorangบรกิารยอ่ยใต ้EDUNET

ท่ีมา: KERIS (www.keris.or.kr/)
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EDUNET T-CLEAR e-Haksupteo & Wedorang

ระบบแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ของประเทศเกาหลี โดยเป็นระบบที่ให้ข้อมูลด้านการศึกษา วิจัย Material ในการสอนการ
วิจัยต่างๆ กระบวนการประเมินการเรียนรู้ รวมถึงข้อมูลนโยบาย
ก า ร ศึ ก ษ า  ม า ต ร ฐ า น สม ร ร ถ น ะ ร ะ ดั บ ช า ติ  (National
Competency Standard) ณ ปัจจุบัน และข่าวสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดให้แก่ผู้สอน และผู้เรียน อีกทั้งมี
ชุมชนส าหรับผู้สอนในการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอีกด้วย

โดยเข้าระบบผ่านการใช้ Single sign on เข้าถึงเพียงคร้ังเดียว 
โดยมีการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์ เพ่ือให้ได้มาซ่ึง Education 
Public Key Identification (EPKI) ส าหรับผู้สอน ในขณะที่
ผู้เรียนเข้าถึงระบบได้ผ่าน ID number หรือ ยืนยันตัวตนผ่าน
โทรศัพท์  เช่นกัน

เป็นแพลตฟอร์มส าหรับจัดหาส่ือการเรียนรู้และงานมอบหมายให้นักเรียน โดยที่
ครูสามารถติดตามและเก็บพอร์ตโฟลิโอของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยนักเรียนสามารถเรียนเนื้อหาที่ เป็นหลักสูตร (Curriculum-
based Content) หรือการเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study 
Content) ผ่าน Material การเรียนรู้ประเภทต่างๆ ต้ังแต่ PowerPoint 
presentation ,Infographics, Flash card ไปจนถึง Webtoon 

นอกจากนี้ ยังให้บริการหนังสือเรียนดิจิทัล (Digital Textbook) ทั่วประเทศ
ในด้านสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนต้ังแต่เกรด 
3-9 (ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมต้น) โดยบริการต าราดิจิทัลมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรระดับชาติ (National Curriculum)



เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการศึกษาของไทยกับประเทศผู้น า
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศผู้น า (Estonia) ขีดความสามารถเชงิดิจิทลัของประเทศผู้น า (KOR)

บริหารจัดการ
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

การบูรณาการข้อมูล
ตลอดห่วงโซ่
การศึกษา

กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับบริการด้าน
การศึกษาทั้งระบบ ผ่านการ
เช่ือมโยงข้อมูลและบริการ 

ณ จุดเดียว



สิ่งที่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐจะได้รับจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัด้านการศึกษา
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การให้บริการผู้เรียน

การให้บริการผู้สอน

การพัฒนาระบบ
การศึกษา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
▪ ระบบประเมินหน่วยงานผู้ให้บริการของกระทรวง
▪ ระบบคาดการณ์ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ (Student Risk Prediction)
• โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล – เน็ตประชารัฐ / MDES / Free Wi-Fi / ศูนย์ดิจิทัลชุมชน / คลาวด์กลางภาครัฐ / ศูนย์ DGTi นวัตกรรมดิจิทัลท้องถิ่น

▪ ระบบบูรณาการข้อมูลและบริการด้านการศึกษา – รวมสื่อการเรียนการสอน หลักสูตร และเทคนิคและแนวทางการพัฒนา/ฝึกฝนไว้ ณ จุดเดียว โดยอยู่
ภายใต้ e-Education Hub ของประเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลและบริการเข้ากับหน่วยงานอื่นและสถาบันการศึกษาต่างๆ

▪ ระบบ E-Workforce Ecosystem - เชื่อมโยง “ข้อมูล” ระหว่างหน่วยงานเพ่ือพัฒนาก าลังคน ท้ังจากภาคการศึกษาและแรงงาน เพ่ือวิเคราะห์และจัดท า
นโยบายด้านก าลังคนของประเทศเชิงรุก

Vision 2570
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาผา่นแพลตฟอร์ม และการยกระดับการบริการด้านการศึกษาผา่นบรูณาการข้อมูลผูเ้รียนและผูส้อน

Thailand 
Educational 

Data Platform 
(TEDP)

• E-Education Hub (รวมศูนย์แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของผู้สอนและสถานศึกษา และระบบบูรณา
การข้อมูลและบริการด้านการศึกษา)

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

• ระบบบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษา ของหน่วยงาน
ต่างๆ ภาครัฐ

• ระบบคาดการณ์ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือ
• ระบบบูรณาการข้อมูลผู้เรียนและผู้สอนรายบุคคล 

(Single View of Education) เช่น หลักสูตร 
หน่วยกิต ผลการเรียน ประกาศนียบัตร การฝกึอบรม 
เปน็ต้น

ประเภทบริการ

ระดับการจัดการศึกษา

▪ ระบบ e-Education Hub – การเชื่อมโยงฐานข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาไว้ด้วยกัน ณ จุดเดียว
▪ ระบบธนาคารหน่วยกิต - มาตรฐานเทียบโอนท่ีพร้อมปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
▪ Digital Transcript

▪ ศูนย์แลกเปล่ียนความคิดเห็น (Community) ผู้สอนและสถานศึกษา - ภายใต้ e-Education Hub ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร/เทคนิคการสอน
▪ แพลตฟอร์มบริการผู้สอน – ให้ข้อมูลด้านการศึกษา งานวิจัย สื่อการเรียนรู้ กระบวนการประเมินการเรียนรู้ ข้อมูลนโยบายการศึกษา มาตรฐานสมรรถนะ 

ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและการประเมินผล 

ประชาชน

ก่อนอนุบาล/อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา/อดุมศกึษา การศึกษานอกระบบ

ภาครัฐ



สุขภาพและการแพทย์
HEALTH



เป้าหมายและความท้าทายในด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มส าคัญ

เป้าหมายวาระ
ปฏิรูป

สาธารณสุข
ไทย

แนวโน้ม
ส าคัญ
ต่างๆ ที่
เกิดขึ้น

การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข รวมถึงโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม่ เพ่ือความม่ันคงแห่งชาติ
ด้านสุขภาพ

การปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพ
และกองทุนท่ีเก่ียวข้อง 
ให้มีความเปน็เอกภาพ 
บูรณาการ เปน็ธรรม 
ท่ัวถึง เพียงพอและ
ย่ังยืน ด้านการเงินการ
คลัง

การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มี
ระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และ
การร่วมรับผิดชอบด้าน
สุขภาพระหว่างหน่วยงาน 
และท้องถ่ิน

การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
ปอ้งกัน และดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อส าหรับประชาชนและ
ผู้ปว่ย

การปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพผู้สูงอายดุ้าน
การบริบาล การ
รักษาพยาบาลท่ีบ้าน/
ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเอง ในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม 

พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ใหบ้ริการในดา้น
สุขภาพ
ผู้ปว่ย ผู้ให้บริการ และแพทย์ผู้เช่ียวชาญปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการเข้าถึงข้อมูลและการรักษา โดยใช้
เทคโนโลยีมากข้ึน

การปรับใช้ดิจิทัล (Digital 
transformation) ในการรักษาทาง
การแพทย์
• การใช้ AI ในการรักษาทางการแพทย์
• Cloud computing technology 
• VIRTUAL HEALTH

ภาวะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
(Socioeconomic shifts)
เน้นท่ีนโยบายการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (holistic 
well - being) และ การด าเนินนโยบายหรือโครงการท่ีให้
ความส าคัญกับประชากรและแรงงานในด้านสุขภาพจิต

สร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพ 
(Collaborations in healthcare supply chain)
สร้างความร่วมมือกับหลายภาคสว่นเพ่ือการเข้าถึงและ
การให้บริการทางด้านสขุภาพมีประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน

ความท้าทายในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพในอนาคต
การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ท างาน พัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้
เทคโนโลยีมากข้ึน

การให้บริการด้าน สุขภาพเสมือนจริง 
(Virtualizing health)

ให้ความส าคญัในการสง่เสรมิ
สุขภาพจิต

การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data and analytics)

ปรับเปลี่ยนรูปแบบห่วงโซอุ่ปทาน 
(supply chain) 

แนวโน้ม
ส าคัญ

จาก 
COVID
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ปัญหาระบบสาธารณสุขของไทย

การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงโรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่
ยังคงมีปัญหาและข้อจ ากัดหลายประการ

▪ ปัญหาโครงสร้างของระบบการบรหิารสภาวะฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ท่ียังไม่มีแผนปฏิบัติการ และ
แผนเผชิญเหตุ ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติมีความสับสนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

▪ ความไม่ยืดหยุ่นของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท าให้ไม่สามารถระดมคนเข้ามาปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอ

▪ ขาดกลไกในการบูรณาการงบประมาณส าหรับภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมท่ีชัดเจน

โรคไม่ติดต่อเร้ือรังจะสร้างภาระทางเศรษฐกิจทั้งในระดับปัจเจกและระดับชาติ จากค่ารักษาพยาบาลที่เพ่ิมข้ึน
และการสูญเสียผลิตภาพของประเทศจากการเจ็บปว่ยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

ในประเทศไทย โรคไม่ติดต่อ 4 โรคอยู่ใน 10 อันดับแรกของสาเหตุการตายของประชากรไทย วัย
ท างานที่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ผู้ท่ีพบโรคจากการตรวจส่วน
หน่ึงก็ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษา หรือถ้าเข้ารับการรกัษา การรักษานั้นก็ไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

ความท้าทายในการเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทย
ประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะเขา้สู่การเป็นสังคมสงูวัยอย่างสมบูรณ ์หรือมี ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20

ของประชากรท้ังหมด ในปี 2566
ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยประมาณร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุท้ังหมดอยู่ในภาวะพ่ึงพิงบางส่วนหรือท้ังหมด 

และต้องการได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุข ขณะที่แนวโน้มผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลด้านสุขภาพแต่
ไม่มีผู้ดูแลมีเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นระบบสาธารณสุขจึงมีความท้าทายในด้านการรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมข้ึน
ในอนาคต
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ปัญหาระบบสาธารณสุขของไทย

ความเหล่ือมล ้าในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพรัฐ และ ความท้าทายอื่น ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของไทย

• ปัญหา การบริหารจัดการที่แตกต่างกันและแยกส่วน (fragmented) ความเหลื่อมล ้า และความไม่เป็น
ธรรม ระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพรัฐ 3 ระบบหลัก ได้แก่ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS)
สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ (CSMBS) และประกันสังคม (SHI) ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพใน
ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ

• การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ การเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง คนต่างด้าวในประเทศไทย
และ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เป็นความท้าทายในด้านการจัดสรรงบประมาณในระบบประกันสุขภาพ
ของรัฐ

อ านาจในการบริหารจัดการของเขตสุขภาพไม่เบ็ดเสร็จ แยกส่วน จึงแก้ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่
ไม่ได้ชัดเจน

เขตบริการสุขภาพ 12 เขตให้เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคมีฐานะเทียบเท่ากองใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกระจายอ านาจใน
การบริหาร แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของพ้ืนท่ีได้โดยตรง อีกท้ังยังมีความเหล่ือมล ้าด้านงบประมาณและ
ก าลังคน ท่ียังคงเป็นปัญหาในแต่ละเขตบริการ

ระบบดิจิทัลด้านการบริการด้านสุขภาพ เป็นการบริการที่แยกส่วนในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งขาด
การบูรณาการในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษา

ปัจจุบันมีระบบบริการดิจิทัลด้านสุขภาพผ่านทางแอพพลิเคชัน (Application) และเว็ปไซต์ (Website) ท่ี
หลากหลาย แต่เป็นระบบการให้บริการท่ีเน้นการบรกิารเฉพาะเรือ่ง ซ่ึงขาดการบริการด้านสุขภาพแบบครบ
วงจรในท่ีเดียว (one stop service)
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สถานะปัจจบุัน: ดิจิทัลภาครัฐดา้นสุขภาพและการแพทย์ของไทย

ระบบการบริการ ณ ปจัจุบัน แสดงให้เห็นถึงการท างานแยกส่วนในแต่ละหนว่ยงาน ซ่ึงขาดการบูรณาการในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข

ระบบให้ข้อมูล/
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลเก่ียวกับ
ไข้เลือดออก

ข้อมูลการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

Consultation e-service
ระบบให้ค าปรกึษาออนไลน์

Health data center

ระบบบริการเพ่ือ
บุคคลากรทางการแพทย์

▪ ระบบรับสมัครแพทยป์ระจ าบา้น
▪ บริการตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมอายุ

ใบอนุญาต

▪ ระบบบริการฐานข้อมูลส าหรับเจา้หน้าท่ีกรมอนามัย (One stop service 
Anamai)

บริการสืบค้นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับ
อนุญาต

ค้นหาข้อมูลสิทธิบัตรยา

ระบบบริหารการสั่งยา
(E- ordering, E –

commerce, Antidote)

ระบบรับส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวเิคราะห ์(iLab
Plus)

ระบบบริการอ่ืน ๆ 

ระบบบริการส าหรับ
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

▪ ขอรับรองหลักสูตรด้านบริการเพ่ือสขุภาพ
▪ ขออนุมัติแผนจัดต้ังสถานพยาบาลรับผูป้ว่ยไวค้้างคืน และไม่รับค้างคืน

ระบบเกี่ยวกับโรคโควิด 
– 19 และการรับวัคซีน

ระบบแจ้งเหตุ

ให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ยา และ การดูแลสุขภาพ

▪ ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ

▪ ขอใบอนุญาตเปดิสถานพยาบาล

▪ ระบบบันทึกข้อมูลผู้ปว่ยส าหรับแพทย ์เพ่ือใช้ในการรักษา

ระบบบริการยืน่ค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์สขุภาพ

ระบบให้บริการสุภาพจิต
ระบบ Smile Connect: จองคิวการรักษา
ออนไลน์ (ผ่าน Line application)

ระบบคุยกัน (Khuikun): รับฟงั/ปรึกษา
สุขภาพจิต
(ผ่าน Line application)

ระบบ DMH Connect: ประเมิน
สุขภาพจิต
(ผ่าน Line application)

Application ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

Website ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

Website ภายใต้กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Application 
สพร.

National EMS Data Exchange 
Platform 
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หน่วยงานผู้เก่ียวข้องและผู้รบับรกิารดิจทิัลภาครัฐด้านสขุภาพและการแพทย ์(Stakeholders) 

ห
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ผู้ป่วยทั่วไป สถานพยาบาล และสถานบริการสุขภาพ

ก
ล
ุ่ม
ผ
ู้ร
ับ

บ
ริ
ก
าร
อื่
น
ๆ

นักวิจัย ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
สุขภาพ

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
คอนเทนท์ และบริการ

แพทย์สภา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข

สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ

สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลในสังกัด
หน่วยงานต่างๆ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลเอกชน

บุคลากรทางการแพทย์

ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล

กรมวิทยาศาสตร์กา
รแพทย์

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย องค์การเภสัชกรรม

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานสังกดักระทรวง เช่น 

กรมสุขภาพจิต

กรมการแพทย์
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รายละเอียดของแผน National Digital Health 
Strategy
1. เพ่ิมความพร้อมของขอ้มูลด้านสุขภาพ
2. เสริมสร้างการแลกเปลีย่นขอ้มูลผู้ป่วยให้มีความ

ปลอดภัยผ่านระบบดิจิทัล
3. จัดเก็บข้อมูลคุณภาพสูงทีม่คีวามสะดวกต่อการ

ท างานร่วมกัน
4. ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายยาให้เข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพอย่าง

มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมให้ผู้ที่ท างานเกีย่วกับการดูแลและรักษา

สุขภาพทัง้หมดมคีวามรู้และเข้าถึงการใชร้ะบบ
เทคโนโลยีสุขภาพดิจิทลั (digital health 
technologies)

7. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรม digital health ไปสู่
นวัตกรรมระดับโลก

ความส าเร็จ
ระดับประเทศ: My health record ที่พัฒนาเสร็จในปี 2018 มีผู้ใช้งานถึง 20% 
ของประชากร (ประมาณ 5 ล้านคน) และมีการใช้งานเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายการใช้งานที่ 98% ในอนาคต
ระดับรัฐ (state): หน่วยงานด้านสุขภาพ (state and territory health 
department) เห็นการเปลี่ยนแปลงในการลงทนุด้าน digital health ที่เพ่ิมมาก
ข้ึน
ระดับท้องถิ่น: ภาคเอกชนสร้างนวัตกรรมในการบันทึกต าแหน่งทีต่ั้งของผู้
ให้บริการด้านสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ป่วยเลือกรับบริการเหล่านี้ใกล้บ้าน อีกทั้งมีระบบ
ตรวจและบันทึกสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า มีผู้ป่วย
เบาหวานที่ใช้ระบบนี้ในการดูแลรักษาโรคเพ่ิมมากข้ึน
ความเป็นผู้น าในด้านการแพทย์ จาก Global Health Security Index (2019) 
ของประเทศออสเตรเลียอยู่อันดับที่ 4 ของโลก จาก 195 ประเทศ

The Australian Digital Health Agency ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2016 โดยรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย
เน่ืองจากปัญหาความซับซ้อนของการใหบ้รกิารทางด้านสาธารณสขุ การมีข้อจ ากัดในด้านการแลกเปล่ียนข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงาน ดังน้ัน Australian Digital Health Agency จึงคิดแผนการพัฒนาเพ่ือใหส้อดคล้องกับวตัถุประสงค์ 
ภายใต้แผน the National Digital Health Strategy โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างระบบใหข้้อมูลสามารถเช่ือมต่อ
กันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ว่ยและการท างานท่ีราบรืน่ของระบบสาธารณสขุ อีกท้ังเพ่ือท่ีจะพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถท้ังนวัตกรรม ความร่วมมือ และความเป็นผู้น า ของระบบการดูแลรักษาสขุภาพแบบดิจทิัล (digital 
health) ซ่ึงเป้าหมายในการด าเนินแผนการน้ีจะเสร็จภายในปี 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. ความพร้อมของข้อมูลดา้นสุขภาพ
• ประชาชนในออสเตรเลยีมีประวัติการรักษาทีถู่กจัดเกบ็ในระบบ My health 

record (ส าเร็จในปี 2018)
• แผนการพัฒนาคอืการให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกีย่วข้องในการรักษาผู้ป่วย

(โรงพยาบาลรัฐ เอกชน และเภสัชกร) สามารถดูประวัติคนไข้ผ่านฐานขอ้มูล 
my health record เพ่ือลดความซ ้าซ้อนและความผิดพลาดในการรักษา 

• อีกทั้งคนไขส้ามารถดูรายละเอียดประวัติการรักษาในระบบนี้ผ่านแอพพลิเคชัน่
ในโทรศัพท์มือถอื

2. เสริมสร้างการแลกเปล่ียนข้อมูลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยผา่นระบบดิจิทัล
มีระบบแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาข้อมูลและวิธีการรักษาผู้ป่วยระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับ
ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้เชี่ยวชาญกับผู้ป่วย ที่มีความปลอดภัยต่อขอ้มูลของผู้ป่วย 
ผ่านแพลตฟอร์มทีช่ือ่ว่า “Your health. Your say” consultation

3. จัดเก็บข้อมูลคุณภาพสูงที่มคีวามสะดวกต่อการท างานร่วมกัน
ข้อมูลทางการแบบที่จะใชร่้วมกนัได้นัน้ต้องใชข้อ้มลูทีม่คีุณภาพสูง กล่าวคือ 
ข้อมูลของผู้ป่วยที่ถูกเกบ็อยู่ในฐานขอ้มลูต้องมีมาตรฐานเดียวกันและเป็นขอ้มลู
แบบ real time เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกนัและการรักษาอย่างมปีระสิทธิภาพ

4. ปรับเปล่ียนระบบการจ่ายยาให้เข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
• ผู้ป่วยสามารถดูประวัติการจ่ายยาของตนผ่านระบบ My health record 

(ส าเร็จในปี 2018)
• วางแผนพัฒนาพัฒนายกเลิกการจ่ายยาผ่านกระดาษ เปลี่ยนมาเป็นการจ่าย

ยาแบบออนไลน์ทั้งหมด 
• ผู้ป่วย ผู้ออกใบจ่ายยา และ เภสัชกร สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือดู และส่ังจ่ายยา

ผ่านระออนไลน์

5. พัฒนาและปรับปรุงระบบที่เก่ียวข้องกับสุขภาพอย่างมปีระสิทธิภาพ
• เสริมสร้างระบบการใช้เทคโนโลยีในดา้นสุขภาพร่วมกบัหลายหน่วยงาน 

ทั้งผู้บริโภค นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ตัวอย่าง
• ทดลองระบบ Health care home และการจัดการกับโรคเร้ือรัง 
• พัฒนาระบบการบริการดจิิทัลส าหรับสุขภาพเดก็
• พัฒนาระบบให้ข้อมูลในการรับมอืกับเหตุการณฉ์ุกเฉิน
• พัฒนาระบบ telehealth ในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ห่างไกล

6. ส่งเสริมให้ผู้ที่ท างานเก่ียวกับการดูแลและรักษาสุขภาพทั้งหมดมีความรู้และเข้าถึง
การใช้ระบบเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล (digital health technologies)
• ให้ความรู้ในการใชเ้คร่ืองมอืและระบบดูแลสุขภาพทัง้หมดทีเ่ป็นระบบดิจิทัลแก่

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความเกีย่วข้องในการใชร้ะบบเหล่านีดู้แลรักษาผู้ป่วย 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มีความสามารถในการให้ความรู้เหลา่นี ้

• เสริมสร้างให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดสามารถใช้ระบบดิจิทัล
ด้านสุขภาพเหล่านีอ้ย่างแพร่หลาย 

7. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรม digital health ไปสู่นวัตกรรมระดับโลก
• ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมดา้น digital health 
• เกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมสุขภาพ โดยความร่วมมือระหว่างผู้เชีย่วชาญ 

นักวิจัย และผู้ประกอบการ
• ท างานร่วมกับนกัพัฒนาโปรแกรม (developer) เพ่ือที่จะลดอุปสรรคในการ

สร้างนวัตกรรม และการใชง้านงาน My health record และระบบดิจิทัลสุขภาพ
อ่ืน ๆ 

• รับฟงัความคิดเห็นในการใชง้านของระบบดิจิทัล โดยไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง
• น าแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) มาปรับใช้เพ่ือก่อให้เกิด การพัฒนาของระบบ

และผู้ใช้งาน
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ความส าเร็จ
• ระบบมีการปรับตัว และพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างทนัถว่งที จึงสามารถให้บริการข้อมูล การปฏิบัติ

ตัวของผู้ป่วย การรักษา และการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด – 19 
• เป็นแอปพลิเคชันแรกของโลกทีส่ามารถแสดงประวัติการเข้ารับวัคซีนของผู้ใช้งานทีส่ะดวกต่อการ

ตรวจสอบ
• ผู้ใช้งานรวมมากกวา่ 6 ล้านคน และในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 มีผู้ใช้งานใหม่เพ่ิมข้ึนถึง 2

ล้านคน 
• ให้ความส าคัญต่อประวัติ และข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย เป็นอย่างมาก
• ระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ดี จึงท าให้จ านวนผู้ใช้บริการมากกวา่ 5 หมื่นคน

บริจาคอวัยวะผ่านระบบนี้ และสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิต
• ความเป็นผู้น าในด้านการแพทย์ จาก Global Health Security Index (2019) ของสหราช

อาณาจักร อยู่อันดับที่ 2 ของโลก จาก 195 ประเทศ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

NHS app เป็นแอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนาโดย National health service ของประเทศ
อังกฤษ และหน่วยงาน National health service digital แอพพลิเคช่ันน้ีเป็น 
digital health ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ของประชาชนในประเทศ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต (Tablet) อีกท้ังระบบน้ี
ครอบคลุมการใช้งานท้ังส าหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายต่อการให้บริการและการรบับริการ

service

• NHS COVID pass และ ให้ค าแนะน า
เก่ียวกับ Covid–19 

• การส่ังจ่ายยา
• จองและยกเลิกเพ่ือเข้ารับการรักษา

• ค้นหาค าปรึกษาด้านสุขภาพ
• การดูประวัติการรักษา
• ลงทะเบียนบริจาคร่างกายหรือ

อวัยวะ
• ตรวจสอบประวัติการใช้ข้อมูล
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NHS COVID pass 
• ผู้ที่ได้รับวัคซีน Covid – 19 ครบจ านวนโดส สามารถแสดงขอ้มลูนีใ้นการเขา้ใชบ้ริการและเดินทางในประเทศ อีกทั้งยังสามารถ

แสดงข้อมูลนีส้ าหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับ Covid – 19 (advice about coronavirus)
• ให้ข้อมูลความรูด้้านโรค Covid – 19 และวิธีด าเนินการเมือ่รู้สึกว่าได้รับไวรัสโควิด – 19 

การส่ังจ่ายยา
• สามารถดูขอ้มูลและสถานการณ์ส่ังจ่ายยา
• ขอรับใบใบส่ังจ่ายยา และเลือกสถานที่ร้านขายยาทีจ่ะไปรับยา

จองและยกเลิกเพ่ือเข้ารับการรักษา
• สามารถดูขอ้มูลการจองและการยกเลกิในการเข้ารับการรักษา
• สามารถดูประวัติการรักษาทั้งทีก่ าลงัจะเกิดขึน้และการรักษาในอดีต

ค้นหาค าปรึกษาด้านสุขภาพ
• สามารถค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบัอาการและการรักษาทีน่า่เชือ่ถือ และผู้ใช้งานสามารถให้ข้อมลูเกีย่วกับการรักษาเบ้ืองต้นทีเ่คยได้รับ

การรักษาให้กับผู้อ่ืน

การดูประวัติการรักษา
• ระบบที่ท าการบันทึกขอ้มูลการรักษามคีวามปลอดภยัต่อผู้ใช้งาน 
• แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอนุญาตให้ผู้ใช้งานดูขอ้มูลการรักษา ผู้ใช้งานสามารถดูผลการตรวจ และรายละเอียดอ่ืน ในการเข้ารัก

ค าปรึกษา หรือการรักษา

ลงทะเบียนบริจาคร่างกายหรืออวัยวะ
• สามารถเลือกบริจากร่างกาย หรือ อวัยวะ และสามารถตรวจสอบการบริจาคผ่านแอพพลเิคชัน่

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติที่ NHS น าข้อมูลการรักษาของผู้ใช้งานไปใช้ได้
• สามารถเลือกทีจ่ะเปิดเผยหรือ ไม่ยินยอม การใช้ประวัติการรักษาเพ่ือน าไปวิจัยหรือเป็นแนวทางการรักษา

service
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Electronic Health 
record sharing system 
(eHealth) 

Electronic Health record sharing system (e-Health) 
• เปน็แพลตฟอร์มที่มีเปา้หมายเพ่ือเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชน ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีข้อมูลการรักษาพยาบาลตลอดชีวิต และ
สถานพยาบาลมีข้อมูลที่จ าเปน็ส าหรับการให้บริการรักษาที่แม่นย าและทันท่วงที เช่น 
ประวัติการแพ้ยา เปน็ต้น 

• สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลนั้น ต้องขอความยินยอมจากผู้ปว่ยเปน็ล าดับแรก โดยที่ผู้ปว่ยสามารถก าหนด
ขอบเขตของการแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองที่ถูกเก็บอยู่ในระบบได้ 

• อีกทั้งสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว เช่น ข้อมูล
การฉีดวัคซีนของบุตร ข้อมูลยาที่บิดาและมารดาได้รับล่าสุด เปน็ต้น 

• ข้อมูลถูกเก็บไว้ในที่ ที่มีการเข้ารหัส (Encrypted electronic format) เพ่ือความ
ปลอดภัยของข้อมูลผู้ปว่ย

การรักษาที่
เกี่ยวข้องกับ
โรคโควิด – 19

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Electronic Health record sharing system มีประมาณ 4 ล้านคน ซึง่เป็นจ านวนที่มากกว่า
ร้อยละ 50 ของประชากรในประเทศทั้งหมด อีกทั้งยังมีผู้ใช้บริการในระบบนี้สูงถึง 1.2 ล้านคน

แพลตฟอร์ม e-health ของประเทศฮ่องกงสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด –
19 ในฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชน ตัวอย่างข้อมูล เช่น การเก็บประวัติการฉีด
วัคซีนโรคโควิด – 19 การเข้ารับการรักษาโรค การนัดหมาย และอาการแพ้ต่าง ๆ 
ของผู้ป่วย เป็นต้น 

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 ให้ข้อมูลด้านวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

• Diseases บริการให้ค าปรึกษา และให้ข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ปว่ยเร้ือรัง 
เนื่องจากอาการของผู้ปว่ยเร้ือรังมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นผู้ปว่ยเหล่านี้ควร
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

• Diagnosis & laboratory ให้ความรู้ในการตรวจหาโรคจากสารคัดหลั่งต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการวางแผนตรวจหาโรคและเข้าใจแผนการตรวจรักษาของ
แพทย์ อีกทั้งให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการตรวจหาโรค

• Health service ให้ความรู้ในด้านการเลือกสถานพยาบาลและแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
รวมทั้งสวัสดิการในการรักษาแก่ประชาชน

• Service การบริการทางด้าน อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแพทย์ อีกทั้งมีการบริการที่
ปรับตัวตามสถานการณ์ เช่น การบริการรักษาที่เก่ียวกับโรคโควิด – 19 เปน็ต้น

ระบบ portal นี้จะแจ้งผลการตรวจโควดิ – 19 ผ่านหลากหลายช่องทางไปยังผู้ที่เข้ารับบริการ
ตรวจหาโรคโควิด – 19 ด้วยวิธี PCR เช่น การส่งข้อความ หรือ การแจ้งเตือนทางอีเมลเป็นต้น
นอกจากนีเ้มื่อทราบผลการตรวจโรคแล้วระบบนี้จะสามารถออก Green Pass ให้กับประชาชน ซ่ึง
green pass นี้เป็นใบรับรองที่แสดงผลตรวจและผลการรักษาโรคโควดิ – 19 ของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป

เป็น website บริการด้านสาธารณสุข ท่ีให้ข้อมูลและค าปรึกษาด้านสุขภาพและอาการ
เจ็บป่วย รวมท้ังให้ค าแนะน าในการใช้ประกันสุขภาพของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ
ออสเตรีย 

ระบบที่ให้บริการใน GESUNDheit.gv.at portal

การรักษาที่
เก่ียวข้องกับโรค
โควิด – 19
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Corti เป็นระบบการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยใช้ Artificial Intelligence 
(AI) และ Machine Learning (ML) ซ่ึงเป็นการพัฒนาโดยบริษัทเอกชน และได้รับเงิน
อุดหนุนจาก European Union’s Horizontal 2020 research and innovation 
program โดยระบบมีการบริการดังน้ี

• ให้การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการรับโทรศัพท์ (Call center) เพ่ือการคัด
กรองผู้ป่วยที่ต้องการรักษาตวัเร่งด่วน และให้ค าแนะน าด้านการแพทย์ที่ดีที่สุด โดย AI จะ
ได้ยินการสนทนาและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการวนิิจฉยัโรค 

• วิเคราะห์ผลการท างานในการรับโทรศัพท์ด้านการแพทย์ (Medical call center) เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงบริการ เช่น ให้ Feedback แก่บุคลากรที่ท าหน้าทีใ่น Call center 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดทีจุ่ดเดิม เป็นต้น

ความส าเร็จของการใช้ Machine learning ในการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ท าให้ไม่มีผู้ป่วยที่มี
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลขณะรอการรับบริการสายด่วนเหตุฉกุเฉนิ อีกทั้งสามารถ
ลดการวินิจฉัยผิดพลาด ท าใหผู้้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลลดลงได้ถึงร้อย
ละ 43 และท าให้ผู้ป่วยหลายรายรอดชีวิตเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

หาความเส่ียงในการเกิดโรคโควดิ – 19 โดย AI จะวิเคราะห์ข้อมูลของคนไข้ที่มาปรึกษาทั้งจากข้อความ 
วิดีโอ เสียง เพ่ือตรวจจับว่ามีความเส่ียงสูงที่จะเป็นโควิด – 19 หรือไม่ ซ่ึงวิธีนี้ช่วยให้การคัดกรอง
เบ้ืองต้นของโรคโควิด – 19 มีความแมน่ย ามากข้ึน และช่วยลดภาระและความเส่ียงในการติดเช้ือของ
บุคลากรทางการแพทย์ 

Automation of 
emergency 

services

ความส าเร็จ

การรักษาท่ีเก่ียวข้อง
กับโรคโควิด – 19
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศผู้น า (AUS/ UK) ขีดความสามารถเชงิดิจิทลัของประเทศผู้น า (HK)
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สิ่งที่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐจะได้รับจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัด้านสขุภาพและการแพทย์

โครงสร้างพ้ืนฐาน

การให้บริการ

มาตรฐานระบบ
สาธารณสุข

การบริหารจัดการ
ภายใน

• ระบบวิเคราะห์ทรัพยากรสาธารณสุข  - เช่น การคาดการณ์พ้ืนท่ีท่ีมีบุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอ ท าให้ระบุมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านทรัพยากรสาธารณสุข
• ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข - ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิจัยด้านสาธารณสุข สื่อการเรียนรู้ กระบวนการประเมินการเรียนรู้ ข้อมูลนโยบายการสาธารณสุข มาตรฐาน

สมรรถนะ ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและการประเมินผล 

• ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุข – ข้อมูลของผู้ป่วยท่ีถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นข้อมูลแบบ real time และหน่วยงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยสามารถดู
ประวัติคนไข้ผ่านฐานข้อมูล โดยประชาชนสามารถมีข้อมูลการรักษาตลอดชีวิต และสถานพยาบาลมีข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการรักษาท่ีแม่นย าและทันท่วงที 

• ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ – เช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างสถานบริการกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลคมนาคมเพ่ือพัฒนาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยท่ีรวดเร็ว

Vision 2570
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผูใ้ห้บริการด้านสาธารณสุขผา่นการเช่ือมโยงข้อมูลที่มีมาตรฐานที่แลกเปล่ียนกันได้

National 
Digital Health 

Platform 
(NDHP)

• ระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนของระบบสุขภาพ
• ระบบส่งเสริมสุขภาพ
• ระบบแลกเปล่ียนการรักษาพยาบาล
• ระบบข้อมูลสาธารณสุขฉุกเฉิน
• ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
• ระบบ Telehealth

• ระบบบูรณาการข้อมูลสาธารณสขุของ
หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ

• ระบบวิเคราะห์ทรัพยากรสาธารณสขุ
• ระบบบูรณาการข้อมูลคนไข้รายบุคคล (Single 

View of Patient) เช่น ประวัติการรักษา โรค
ประจ าตัว ประวัติแพ้ยา ประวัติการฉีดวคัซีน เป็น
ต้น  

ประเภทบริการ

กิจกรรมการสาธารณสุข

ข้อมูลสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล ภาวะฉุกเฉิน/โรคระบาด
สวัสดิการ/
ประกันสุขภาพ

• หน่วยงานหรือองค์ที่รับผิดชอบด้าน digital health - วางขั้นตอนสูแ่นวปฏิบัติกบักระทรวงท่ีเกีย่วข้อง และพัฒนาขีดความสามารถความเป็นผู้น าด้าน digital health
• โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล – เน็ตประชารัฐ / MDES / Free Wi-Fi / ศูนย์ดิจิทัลชุมชน / คลาวด์กลางภาครัฐ / ศูนย์ DGTi นวัตกรรมดิจิทัลท้องถิ่น

ประชาชน

ระบบแลกเปล่ียนการรักษาพยาบาล 
– แลกเปลี่ยน ปรึกษาข้อมูลและ
วิธีการรักษาระหว่างผู้เช่ียวชาญกับ
ผู้เช่ียวชาญ และผู้เช่ียวชาญกับ
ผู้ป่วย 

ระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตน
ของระบบสุขภาพ - ระบุตัวตน
ของผู้ใช้บริการ digital health 
และระบุต าแหน่งของผู้ให้บริการ 

ระบบส่งเสริมสุขภาพ –
ข้อมูลการดูแลรักษา
สุขภาพ และป้องกันโรค 
และค าแนะน าโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

ระบบข้อมูลสาธารณสุข
ฉุกเฉิน – ข้อูลในการ
รับมือกับสถานกาณ์
ฉุกเฉินหรือโรคระบาด

ระบบข้อมูลสวัสดิการสาธารณสุข –
ข้อมูลสิทธิ ตรวจสิทธิ และการรับ
สิทธิสวัสดิการ รวมถึงประกัน
สุขภาพและกองทุน รายบุคคล

ภาครัฐ



ความเหล่ือมล ้าทาง
สิทธิสวัสดิการ
ประชาชน 
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เป้าหมายและความท้าทายด้านสิทธิสวัสดิการประชาชนในปัจจบุนั และแนวโน้มส าคัญ

เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรูป

ด้านสังคม
1.  การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลงัวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลมุในกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบ
2.  ผลักดันให้มีฐานขอ้มูลทางสังคมและคลงัความรู้ในระดับพ้ืนที ่เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชพีทีต่รงตามความ
ต้องการของกลุม่เป้าหมาย

3.  การปฏิรูปการขึน้ทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความชว่ยเหลือได้อย่างครอบคลมุและทัว่ถึง
4. การสร้างกลไกทีเ่อ้ือให้เกิดชมุชนเมอืงจัดการตนเอง
5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน: การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

ความเหล่ือมล ้าทางรายได้ ความเหล่ือมล ้าทางเพศ

ความเหล่ือมล ้าในระดับโลกความเหล่ือมล ้าทางชาติพันธ์ุ

แนวโน้ม
ส าคัญ
ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรลุ 

SDGs

10.1 ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
10.2 ขจัดนโยบายและผลของนโยบายท่ีน าไปสู่
ความไม่เสมอภาค
10.3 ใช้นโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการ
คุ้มครองทางสังคม เป็นเครื่องมือ

ความเปน็ไปได้ ความท้าทาย

• การบูรณาการเชือ่มโยงข้อมลูระหว่าง
หน่วยงานเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐใน
ทุกภาคส่วนของประชาชน

▪ การเช่ือมข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

▪ การขาดงบประมาณ
▪ การเข้าถึงบริการดิจิทัลของ
ประชาชน

▪ การขาดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสุด 

SDGs’ Goal 10

Human Rights

Public Finance and Social 
Protection

Inequality ในทุกมิติ



สถานะปัจจบุัน: ดิจิทัลภาครัฐดา้นสิทธิสวัสดิการประชาชน แบ่งตามประเภทบรกิาร

e

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ดิจิทัลภาครัฐด้านสิทธิ สวัสดิการประชาชน (e-Welfare)

• กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ และ
หน่วยงานในสังกัด

• กรมบัญชีกลาง
• ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

• กรมการจัดหางาน
• กรมพัฒนาฝมืือแรงงาน
• ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

• ส านักงานประกันสังคม
• กรมการปกครอง
• กรมการกงศุล
• ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
• กรมปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

• หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

• การไฟฟา้นครหลวง/ส่วน
ภูมิภาค

• การประปานครหลวง/ส่วน
ภูมิภาค

• สพร.

หน่วยงานผู้ให้บริการ

การบริการสังคม (Social Service)
การช่วยเหลือทางสังคม 
(Social Assistance)

การประกันสังคม (Social 
Insurance)

1 2 3

ระบบตรวจสอบสทิธิสวัสดกิารสงัคม

อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบให้บริการผู้ประกันตนผ่านอินเทอร์เน็ต
สมาชิกผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลการส่งเงินสมทบ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 
รวมถึงแจ้งประสบอันตรายเน่ืองจากการท างาน (e-
compensate)

ระบบข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

บัตรประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์ 
SSO  Connect

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา
นายจ้างและผู้ประกันตน (COVID-19)

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับเงิน
อุดหนุน/เงินสงเคราะห์
ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์ 
ของโครงการต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของพม. 
อาทิ เงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ท่ีพ่ึง เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เป็นต้น

ระบบบริการคนพิการ
- ขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ

- ขอรับบริการล่ามภาษามือ

- กู้ยืมเงินฉุกเฉินส าหรับคนพิการ

ระบบยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ (e-pension)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล (e-csmbs)
ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

ระบบแจ้งความต้องการท่ีอยู่อาศัย

ส าหรับผู้มีรายได้น้อย

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

ไทยมีงานท า
เว็บไซต์ศูนย์กลางรับสมัครงาน ท้ังภาครัฐ เอกชน

รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม

DSD Smart Skill and Services
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพท่ี

อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ  ตามพรบ.ส่งเสริมการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557

ระบบนัดหมายแจ้งความออนไลน์

RTP Application Center

DPM Reporter
แอพพลิเคชั่นรายงานข่าว และแจ้งเตือนสาธารณภัย

คลินิกยุติธรรม E-Justice
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ระบบขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน

ระบบยื่นค าฟอ้งอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการขอติดต้ังประปา ตรวจสอบค่าน ้า ช าระค่าน ้า

บริการขอใช้ไฟฟา้ ตรวจสอบประวัติใช้ไฟ ช าระค่าไฟ

ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ
มาตรการเยียวยา โควิด -19
- โครงการคนละคร่ึง
- โครงการเราชนะ
- โครงการย่ิงใช้ย่ิงได้

แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
เป็นตัวกลางในการกระจายเงินของภาครัฐสู่
ประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินใน
โครงการต่าง ๆ ได้ผ่านบริการ “G-wallet”

โปรแกรมตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านสวัสดิการ Welfare platform
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หน่วยงานผู้เก่ียวข้องและผู้รบับรกิารจากดิจทิลัภาครัฐด้านสทิธิสวัสดิการประชาชน (Stakeholders) 
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บริการด้านสิทธิ สวัสดิการประชาชน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

นิติบุคคล

กรมบัญชีกลางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และหน่วยงานในสังกัด เช่น

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวง

กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมการปกครอง

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน

ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการ

การพัฒนาระบบราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

กรมการจัดหางาน

ส านักงานประกันสังคม

กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงยุติธรรม

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

RTP Application Center

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

DSD Smart Skill and Services

ระบบนัดหมายแจ้งความออนไลน์

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับเงิน
อุดหนุน/เงินสงเคราะห์

ระบบยื่นขอรับ

บ าเหน็จบ านาญ 

(e-pension)

ระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาล 

(e-csmbs)

โปรแกรมตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

ระบบขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน

บริการขอติดต้ังประปา

บริการขอใช้ไฟฟา้

การประปานครหลวง/

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟา้นครหลวง/

ส่วนภูมิภาค

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
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Best Practice 1: MyGov ID (IRELAND)

ท่ีมา: MyGov ID (https://www.mygovid.ie)
77

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

เข้าถึงสวัสดิการและบริการ

ต่างๆ ของภาครัฐ

ระบบบริการออนไลน์

ของภาครัฐทางด้าน

การงินและภาษี

ระบบให้บริการออกหรือ

ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่

ออนไลน์

ระบบจองและวางแผนสอบ

ใบขับขี่ออนไลน์และบริการ

ข้อมูลความปลอดภัยบนท้อง

ถนน

ระบบบ ริการข้ อมูลแล ะ

ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน

สนับสนุนด้านการศึกษา

แพลต์ฟอร์มเ พ่ือการ

จ้างงาน ท่ีเช่ือมโยงผู้หา

งานเข้ากับผู้ท่ีต้องการ

จ้างงาน

ระบบลงทะเบียน แก้ไข

ข้อมูล และตรวจสอบ

สิทธิในการเลือกต้ัง

กล่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับเข้าถึงจดหมาย เอกสาร 

และข่าวสารจากภาครัฐ

ระบบลงทะเบียนเพ่ือรับ

เงินค่าชดเชยการดูแล

บุตร (childcare 

subsidy)

ระบบบริการออนไลน์ของ 

Department of 

Agriculture, Food and 

Marine

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:

MyGov ID คือ ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (E-ID System) ของรัฐบาลไอร์แลนด์ที่ช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างครอบคลุมและปลอดภัย  โดยใช้
เพียงบัญชีเดียว ประชาชนสามารถสร้างบัญชี MyGov ID ได้โดยใช้ Personal Public Services 
(PPS) number, Public Services Card (PSC) และโทรศัพท์มือถือท่ีสามาถรับข้อความได้ เพ่ือใช้ใน
การยืนยันตัวตน

ใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (two-step 

authentication) เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับบัญชี

มีการขยายบริการภาครัฐท่ีใช้ร่วมกับบัญชี MyGov ID 

อย่างต่อเน่ือง 

ความส าเร็จ และประโยชน์
• ในปัจจุบันมีจ านวนบัญชีผู้ใช้ท่ีเป็น verified account มากกว่า 1,000,000 บัญชี
• ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการออนไลน์ของภาครัฐ โดยใช้บัญชีเดียว (single 

account)
• ท าหน้าท่ีเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการตัวตนอันเป็นแกนกลางของยุทธ์ศาสตร์ Public Service ICT 

ของภาครัฐ



Best Practice 2: MyWelfare (IRELAND)

ท่ีมา: MyWelfare (https://services.mywelfare.ie) 78

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

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

ภายในประเทศท่ีก าลังเปิดรับสมัคร

• Patways to works แหล่งรวบรวม

บริการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

• COVID-19 Enhanced Illness Benefit

ลงทะเบียนรับผลประโยชน์ส าหรับผู้ป่วย

โควิดหรือผู้ท่ีต้องกักตัวตามค าสั่ง

• COVID-19 Pandemic Unemployment 

Payment ลงทะเบียนรับการสนับสนุน

ส าหรับแรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด

ระบบลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ

• Paternity Benefit

• Maternity Benefit

• Back to school Clothing & 

Footwear Allowance

• Working Family Payment

• ย่ืนขอเลข Personal Public Service 

(PPS) Number

• บริการต่ออายุ Public Services Card 

• บริการข้อมูลเกี่ยวกับ Public Services 

Card 

• Benefit Payment for 65-year-olds 

เงินเบ้ียเลี้ยงส าหรับผู้มีอายุ 65 - 66 ปีท่ี

ไม่ได้ประกอบอาชีพในปัจจุบัน

• Pension Recalculation ระบบช่วย

ค านวณเงินบ านาญตามกฎหมายใหม่

• Contribution Statement เอกสารสรุป

รายการประกันสังคม

• Payment Statement เอกสารสรุป

รายงานเงินสนับสนุนจาก Department of 

Social Protection

• Jobseeker’s Payment ลงทะเบียนรับเงิน

ช่วยเหลือส าหรับผู้ท่ีก าลังว่างงาน

• Part-time Jobseeker’s Declaration 

ระบบรายงานการถูกจ้างงานช่ัวคราวส าหรับ

ผู้รับผลประโยชน์

• Treatment Benefits eligibility 

ระบบตรวจสอบเพ่ือรับสิทธิบริการทาง

แพทย์

• Benefit of Work Estimator ระบบ

ค านวณสิทธิประโยชน์ผู้พิการ/ผู้ป่วย

คงเหลือภายหลังมีรายได้จากการท างาน

หมวดหมู่และตัวอย่างบริการภาครัฐท่ีสามารถเข้าถึงได้บน MyWelfare:

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:

Login with

Single login with MyGovID 
account
Moblie-friendly website

MyWelfare คือ เว็บไซต์กลางท่ีเช่ือมโยงไปสู่บริการออนไลน์ด้านสวัสดิการของภาครัฐอย่าง
ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น บริการนัดหมาย ระบบรับสมัครโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ บริการ
อัพเดตข้อมูลส่วนตัว ไปจนถึงการขอออกเอกสาร  โดยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการทั้งหมดได้
อย่างสะดวกสบายเพียงลงช่ือเข้าใช้ด้วยบัญชี MyGovID



Best Practice 3: Digital Government Services (SOUTH KOREA)

ท่ีมา: Digital Government (https://www.dgovkorea.go.kr/)
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ประเทศเกาหลีใต้มีความพยายามในการพัฒนาระบบ e-Government มานานกว่า 50 ป ีนับต้ังแต่ช่วง ค.ศ. 1960 มา
จนถึงปจัจุบัน โดยในปจัจุบัน เกาหลีใต้แบ่งรูปแบบบริการภาครัฐไว้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ Government-to-
Citizen (G2C) Government-to-Business (G2B) และ Government-to-Government (G2G) ซ่ึงรวมแล้วมี
บริการกว่า 16 ชนิด โดยรูปแบบบริการที่เก่ียวข้องกับด้านความเหล่ือมล ้าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน คือ บริการใน
กลุ่ม Government-to-Citizen (G2C) และ Government-to-Government (G2G) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:

มีเป้าหมายให้เกิดการใหบ้ริการภาครัฐท่ีมี
ลักษณะดังน้ี

มุ่งเน้นบริการ (Service-oriented)
มีประสิทธิภาพ (Effective/Efficient)
เปิดเผย (Transparent/Open)

ความส าเร็จ 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



Best Practice 3: Digital Government Services (SOUTH KOREA)

ที่มา: Digital Government (https://www.dgovkorea.go.kr/) 80

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลเกาหลีใต้มีการด าเนินการภายใต้นโยบาย Digital Government Services ในรูปแบบของบริการ
ดิจิทัลภาครัฐมากกว่า 12 บริการในส่วนของ Government-to-Citizen (G2C) และ Government-to-
Government (G2G) โดยมีตัวอย่างบริการดิจิทัลภาครัฐที่น่าสนใจมากมาย ทั้งระบบการจัดเก็บข้อมูล
ประชาชน การบริหารจัดการสวัสดิการ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาษี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:

G2C

Gov24 (Public Service 
Portal)

Bokjiro
(Welfare)

e-People 
(Participation)

HomeTax
(Tax)

G2G

On-Nara (e-Document and 
BPS)

ผู้ใช้งาน 890,000 ราย

หน่วยงานที่ใช้งาน 289 
แห่ง

รองรับลายเซ็นดิจิทัลและ
ระบบป้องกันการปลอม
แปลง

เอกสารรูปแบบ XML-
Based 

ค้นหาบริการภาครัฐกว่า 
70,000 ชนิด ผ่านตัวกรอง 
อาทิ ต าแหน่ง

เข้าถึงบริการภาครัฐกว่า 
3,000 ชนิดทางออนไลน์

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
รายงาน กฎหมาย สถิติ

One-stop-service อาทิ 
การแจ้งสถานะบุคคล การขอ
สิทธิประโยชน์ส าหรับเด็ก เป็น
ต้น

ระบบ Portal 
ส าหรับเผยแพร่

ข้อมูล
ด้านสวัสดิการ
ประชาชน 
รวมถึงระบบ
ค้นหา 

ลงทะเบียน และ
ตรวจสอบสิทธิ
และสถานะ

การรับสวัสดิการ

ระบบย่ืนค าร้องออนไลน์ที่
เชื่อมโยงไปยังหน่วยงาน

ภาครัฐ

ระบบ Big Data Analysis 
ส าหรับติดตามและวิเคราะห์
ประเด็นการร้องเรียน เพ่ือ
พัฒนาการให้บริการของ

ภาครัฐ



เปรียบเทียบขีดความสามารถเชงิดิจทิลัด้านสทิธิสวสัดกิารประชาชนของไทยกบัประเทศผู้น า
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย ขีดความสามารถเชงิดิจิทลัของประเทศผู้น า (ไอร์แลนด)์ ขีดความสามารถเชงิดิจิทลัของประเทศผู้น า (เกาหล)ี

การให้บริการผ่านช่องท่างดิจิทัล
(Intermediated Public Services)
- บริการหลักของหน่วยงานมีช่องทางในการ
เข้าถึงมากกว่า 1 ช่องทาง และหน่วยงานมี
การให้ข้อมูล หรือช่องทางในการร้องขอข้อมูล
กับผู้ใช้บริการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ

แสดงความคิดเห็นกับการบริการได้

การบูรณาการเชิงดิจิทัลด้านสิทธิสวัสดิการ
รองรับการบริการแบบ One Stop Service

(Embed Public Services)
- โดยมีท้ังแบบ self-service และ counter 
service และมีการให้ข้อมูลแบบ real-time

การให้บริการและรองรับการบริการ
แบบ One Stop Service และ
แบบ Personalized ส าหรับ

ผู้ใช้บริการแต่ละราย
(Customized Public Services)
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Pain point ของประชาชน ผู้ใช้บริการด้านสิทธิสวัสดิการของไทยในปัจจุบัน

“รู้”
การรับรู้
ข้อมูล
เก่ียวกับ
สิทธิ

การรับรู้ข้อมูลด้วยตนเอง
▪ ไม่ทราบสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้
▪ ไม่ทราบว่ามีบริการใดที่ด าเนนิงาน
ทางออนไลนไ์ด้

▪ ไม่ได้รับการส่ือสารจากหน่วยงานภาครัฐ
โดยตรงแต่ได้รับรู้เร่ืองสิทธิจากแหลง่อืน่ 
เช่น ชุมชน การบอกต่อ

▪ หาข้อมูลด้านสิทธิสวัสดิการบนเว็บไซต์ไม่
พบ

▪ รับข้อมูลบางประการไม่ได้ เนื่องจากความ
บกพร่องในการส่ือสาร

การรับรู้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่
▪ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
▪ ข้อมูลข้ันตอนที่น าเสนอเข้าใจยาก
▪ ไม่สามารถดึงข้อมูลภาครัฐไปใช้งานต่อได้
▪ ค าแนะน าที่ปรากฏในการให้บริการเป็น
ลักษณะทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงกับสิทธิ
สวัสดิการของแต่ละประเภทผู้รับบริการ 
หรือสิทธิของแต่ละบุคคล

การให้ข้อมูลทั่วไป
▪ จัดท าข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกับสิทธิ
สวัสดิการที่เข้าใจง่าย ท าข้อมูลในลักษณะส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น infographic คลิบ
วิดีโอ แนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ
สวัสดิการ เป็นต้น

▪ มีรายละเอียดข้ันตอนการขอรับสิทธิ
สวัสดิการที่ครบถ้วน ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
เช่น ต้องติดต่อทีใ่ด ต้องเตรียมเอกสาร
ใดบ้าง ใช้เวลาเท่าไร
ในการด าเนินการ เป็นต้น

▪ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ 
ทางช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ช่องทางของหน่วยงานกลาง 
รวมถึงเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ

การให้ข้อมูลแบบเจาะจง หรือเชิงรุก
▪ จัดท าระบบดิจิทัลให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลสิทธิที่ตนได้รับ หรือพึง
ได้รับได้ (Personalized Service)

▪ จัดท าระบบดิจิทัลเพ่ือแจง้สิทธิที่ประชาชน
พึงได้รับแบบเชิงรุก (Proactive 
Notification)

Pain point ของประชาชน แนวทางการด าเนินงาน ส่ิงที่ สพร. พร้อมให้การสนับสนุน

▪ หน่วยงานสามารถจัดท าข้อมูล และเผยแพร่
ผ่านระบบ info.go.th ได้

▪ การพัฒนาบริการตรวจสอบสิทธิ หรือให้
ข้อมูลแบบเชิงรุก ผ่านระบบพอร์ทัลกลางเพ่ือ
ประชาชน (Citizen Portal)

“ยื่น”
การเข้าถึง
และ

ลงทะเบียน
รับสิทธิ

“จ่าย/
รับ”

การรับเร่ือง
ร้องเรียน/f
eedback 
จากการ
บริการ
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Pain point ของประชาชน ผู้ใช้บริการด้านสิทธิสวัสดิการของไทยในปัจจุบัน

“รู้”
การรับรู้
ข้อมูล
เก่ียวกับ
สิทธิ

การลงทะเบียน
▪ ต้องเดินทางไปหน่วยงานด้วยตนเอง
▪ การกรอกข้อมูลซ ้าที่รัฐมีอยู่แล้ว
▪ ใช้ส าเนาเอกสารที่รัฐเคยได้รับแล้ว
▪ ไม่สามารถติดตามสถานะการลงทะเบียน
▪ บางหน่วยงานยังไม่รับบัตรประจ าตัว
อิเล็กทรอนิกส์

▪ ไม่ทราบว่าต้องติดตอ่รัฐในเร่ืองใดบ้าง

การจัดการเอกสาร
▪ กรอกฟอร์มมาก
▪ ข้อมูลการรับบริการบนเว็บไซต์ไม่เป็น
ปัจจุบัน

▪ ไม่ทราบระยะเวลาและหลักการในการ
พิจารณา และอนุมัติ

▪ ไม่ทราบว่าวิธีการที่ถูกต้อง และต้องมี
เอกสารใดบ้างในการเข้ารับบริการ

▪ ไม่มีการแจ้งเตอืนระยะเวลา และเตือนให้
รับสิทธิ์

การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
▪ ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ส้ัน เข้าใจง่าย ไม่ต้อง
กรอกข้อมูลเยอะ

▪ ลดการขอเอกสาร/หลักฐานที่ไม่จ าเป็น
▪ เช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แทนการขอส าเนาเอกสาร/หลักฐานจาก
ประชาชน

▪ เช่ือมโยง/บูรณาการข้อมูลสิทธิสวัสดิการ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบความซ ้าซ้อน หรือตรวจสอบ
ข้อมูลตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิสวัสดิการ

Pain point ของประชาชน แนวทางการด าเนินงาน ส่ิงที่ สพร. พร้อมให้การสนับสนุน

▪ ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Exchange : GDX)

▪ ระบบเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจทิลั (Digital ID)

▪ การพัฒนาบริการที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ
พอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน (Citizen Portal) 
: ลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบ
สถานะการลงทะเบียน

“ยื่น”
การเข้าถึง
และ

ลงทะเบียน
รับสิทธิ

“จ่าย/
รับ”

การรับเร่ือง
ร้องเรียน/f
eedback 
จากการ
บริการ

การให้บริการผ่านระบบดิจิทัล (Online Self-Service)
▪ ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนสามารถ
ย่ืนขอรับสวัสดิการด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 
เพ่ิมเติมจากการบริการผ่านเจา้หน้าที่

▪ เช่ือมโยงกับระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจทิลั 
(Digital ID) ที่น่าเช่ือถือ - ไม่ต้องให้ประชาชนลงทะเบียน
ซ ้า

▪ ออกแบบบริการดิจิทัลโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เช่น 
ปรับ e-Form ให้ส้ัน กรอกข้อมูลง่ายๆ ถ่ายรูปเอกสาร/
หลักฐานแนบไปพร้อมการลงทะเบียนได้ หน้าจอพอดีกับ
โทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น

▪ รองรับการด าเนินการตา่ง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ : ลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน เป็นต้น
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Pain point ของประชาชน ผู้ใช้บริการด้านสิทธิสวัสดิการของไทยในปัจจุบัน

“รู้”
การรับรู้
ข้อมูล
เก่ียวกับ
สิทธิ

▪ ต้องเดินทางไปจ่ายค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ณ หน่วยงานราชการ

▪ ขาดความมั่นใจว่าหน่วยงานรัฐจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมจริงเมื่อช าระเงินผ่านทาง
ออนไลน์

▪ ต้องเก็บเอกสารหลักฐานการจา่ย/รับใน
รูปแบบกระดาษจ านวนมาก

▪ ไม่ทราบเวลาที่แนน่อนวา่จะได้รับสิทธิ
สวัสดิการเมื่อใด

▪ จ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment โดยผ่าน
ระบบ 
e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง

▪ มีระบบแจ้งเตือนการจา่ยเงินให้ประชาชน
ทราบ หรือตรวจสอบได้

Pain point ของประชาชน แนวทางการด าเนินงาน ส่ิงที่ สพร. พร้อมให้การสนับสนุน

▪ การเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ e-Social 
Welfare ของกรมบัญชีกลาง

▪ การแจ้งเตือนการจ่ายเงินผ่านระบบพอร์ทัล
กลางเพ่ือประชาชน (Citizen Portal)

“ยื่น”
การเข้าถึง
และ

ลงทะเบียน
รับสิทธิ

“จ่าย/
รับ”

การรับเร่ือง
ร้องเรียน/
feedback 
จากการ
บริการ

▪ ไม่ทราบช่องทางร้องเรียน
▪ ไม่มั่นใจว่าเร่ืองร้องเรียนจะไปถึงผู้มี
อ านาจตัดสินใจ

▪ ไม่ทราบวิธีการด าเนินการภายหลัง
ร้องเรียน

▪ ติดต่อผู้ให้บริการได้ยาก เนื่องจาก
ช่องทางการส่ือสารไม่เพียงพอ

▪ ก าหนดให้มี FAQ หรือค าถามที่พบบ่อย/ค าถาม
ส าคัญ

▪ พัฒนาระบบติดตามการท าธุรกรรมต่างๆ กับรัฐ 
พร้อมก าหนดแนวทางปฏิบัติของรัฐในแตล่ะ
ข้ันตอนว่ามีระยะเวลาเทา่ใด เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส

▪ พัฒนาระบบ Live Chat และ Chatbot เพ่ือ
ติดต่อนอกเวลาราชการ และลดข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากรบุคคล

▪ ระบบพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน (Citizen 
Portal) ที่สามารถรับ feedback ของผุ้ใช้
บริการ

▪ ระบบ Citizen Portal ที่สามารถติดตาม
เร่ืองธุรกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว



สิ่งที่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐจะได้รับจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัด้านสทิธิ สวัสดิการประชาชน
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การก าหนด
สิทธ์ิ

การตรวจสอบ
สิทธ์ิ

การ
ลงทะเบียนรับ

สิทธ์ิ

การรับและใช้
สิทธ์ิ

• ระบบรับและใช้สิทธ์ิ - ระบุสิทธ์ิต่างๆ ที่มีบนระบบออนไลน์ หรือบัตรสวัสดิการ มีการเก็บข้อมูลการให้สวัสดิการช่วยเหลือ ที่
สามารถติดตามประวัติการใช้งานรายบุคคลย้อนหลัง รวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สิทธ์ิสวัสดิการ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ด้วย AI ต่อไปส าหรับการวางนโยบายการก าหนดและให้สิทธ์ิสวัสดิการอย่างแม่นย า (Prescriptive Analytics)

• ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ์  - ระบบลงทะเบียนกลางเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและรับสิทธิทุกประเภทจากทุกหน่วยงานภาครัฐ 
โดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการวิเคราะห์คุณสมบัติผู้รับสิทธ์ิและลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ประชาชนเพียงเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมใน
การรับสิทธ์ิโดยระบบลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และยืนยันตัวตนด้วยระบบ Digital-ID 

Vision 2570 
“มีระบบการให้บริการด้านสิทธิสวัสดิการประชาชนอย่างบูรณาการบนแพลตฟอร์มเดียว และเฉพาะเจาะจงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผล”

Thailand 
Welfare 

Data 
Platform 
(TWDP)

• ระบบวิเคราะห์สิทธ์ิเชิงรุก
• ระบบตรวจสอบสิทธ์ิ
• ระบบลงทะเบียนสิทธ์ิ
• ระบบรับและใช้สิทธ์ิ

ภาครัฐ

• ระบบ Portal บูรณาการข้อมูล
สวัสดิการรายบุคคล (Single View 
of Welfare) เผยแพร่ข้อมูลดา้น
สวัสดิการประชาชนที่ครบถ้วน รวมถึง
ระบบค้นหา ลงทะเบียน และตรวจสอบ
สิทธิและสถานะการรับสวัสดิการ
รายบุคคล

ประเภทบริการ

กลุ่มเป้าหมายด้านสิทธิ สวัสดิการประชาชน

เด็ก/สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป

• ระบบวิเคราะห์สิทธิ์เชิงรุก – บูรณาการข้อมูลประชาชนท่ีใช้ในการก าหนดสิทธจากทุกหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับวิเคราะห์
ความต้องการของประชาชนและแนวโน้มของการใช้สิทธ์ิในเชิงรุก เพ่ือก าหนดสิทธ์ิให้กลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นย า และเฉพาะเจาะจง 
(Personalized)

• ระบบตรวจสอบสิทธิ์ - ระบบแสดงข้อมูลสิทธ์ิต่างๆ ท่ีประชาชนพึงจะได้รับ เป็นรายบุคคล  และมีการแจ้งเตือนประชาชนเป็น
รายบุคคลถึงสิทธ์ิท่ีพึงจะได้รับ เช่น SMS โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธ์ิท่ีตนเองพึงจะได้รับผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ีรองรับ 
Input ด้วยเสียง (Voice Recognition) หรือมี Chatbot ให้บริการตรวจสอบสิทธ์ิและการร้องเรียนอัตโนมัติ และรับเรื่อง
ร้องเรียนออนไลน์ 

ประชาชน

ระบบ Portal บูรณาการข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล



ส่ิงแวดล้อม



เป้าหมายและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มส าคัญ
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เป้าหมาย
วาระปฏิรูป

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภัยพิบัติและการเตือนภัย

บทบาทของภาครัฐ
การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

ด้านส่ิงแวดล้อม

แนวโน้ม
ส าคัญ
ต่างๆ ที่
เกิดขึ้น

เป้าหมายและ
ความท้าทาย
ในการบรรลุ 

SDGs

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่ออนัตรายและภยัพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกับภมิูอากาศในทุกประเทศ
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ 
และขีดความสามารถของมนุษยแ์ละของสถาบนั
ในเรื่องการลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และ
การเตือนภัยล่วงหน้า

ความเปน็ไปได้ ความท้าทาย

• การพัฒนาแพลตฟอร์มบรกิาร
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และระบบ
แจ้งเตือนภัย แนะน าแนวทาง
ปฏิบัติ รวมถึงการลงทะเบียน
ผู้ประสบภัยเพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือทางออนไลน์ 

▪ การเช่ือมโยงข้อมูล
▪ ประชาชนไม่ทราบว่ารัฐมีบริการด้านสิง่แวดล้อม
อะไรบ้าง และไม่ทราบช่องทางเข้าถึงข้อมูล

▪ ระบบคาดการณ์ภัยพิบติัและผลกระทบ
▪ ประชาชนขาดความรู้ในการปฏบิติัตนเม่ือเกิดเหตุไม่
คาดคิด

▪ การขาดงบประมาณ
▪ การเข้าถึงบริการดิจิทัลของประชาชน

SDGs’ Goal 13

Climate Change

เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้
ให้ได้ตามเป้าหมาย

การบริหารจดัการเขตทาง
ทะเลและชายฝั่ งราย

จังหวัด

การบริหารจดัการน ้าเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนใน
พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน

ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการเขตควบคุมมลพิษ
กรณีเขตควบคุมมลพิษ

มาบตาพุด
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สถานะปัจจุบัน: ดิจิทัลภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อม (Mobile & Web Application) 
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หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อม (Stakeholders) 

บริการด้านด้านส่ิงแวดล้อม 
ในปัจจุบัน

Nature4Thai

e-Petition
Clean City

SMART EIA
Air4ASEAN

Air4Thai

Water Quality 4Thai GreenCard

Eco Planet Game

Green Product

Green4Thai

Arsa4Thai

Basin4Thai

EWS4Thai

DNP e-Learning

ระบบบริหารจดัการงาช้างภายในประเทศ

NationalPark4Thai

RFD Web Portal

ต้นไม้ของชาวไทย

พิทักษ์ไพร

Forest4Thai

BotanyAR

Botany4Thai

BotanyMatch

ชุมชนไม้มีค่า

BEDO4thai

DGR-DOC

Badan4Thai

Carbon4Thai

CF Scanner

CF Calculator

DMCR4Thai

Wood4Thai

Smart E-Fund

TH-BIF

TGEIS
ก
ลุ่
ม
ผ
ู้รั
บ

บ
ริ
ก
าร
ส
 าค
ัญ

ก
ลุ่
ม
ผ
ู้รั
บ

บ
ริ
ก
าร
อ
ื่ น
ๆ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ นักวิจัย/นักศึกษา เกษตรกร

ห
น
่ว
ย
ง
าน
ห
ล
ัก

ห
น
่ว
ย
ง
าน

ส
น
ับ
ส
น
ุน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.)

กระทรวงมหาดไทย

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(สส.)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช (อส.)

กรมป่าไม้ (ปม.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง (ทช.)

กรมทรัพยากร
ธรณี (ทธ.)

กรมทรัพยากร
น ้า (ทน.)

กรมทรัพยากร
น ้าบาดาล (ทบ.)

องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ (ออป.)

องค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (อสส.)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
(อสพ.)

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (อบก.)

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) (สพภ.)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม
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Best Practice 1: Data and maps (European Environment Agency: EEA)

90

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

European Environment Agency: EEA เป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงข้อมูล
สถิติต่างๆ ในยุโรป อาทิ รายงานคุณภาพอากาศ ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายประเทศ ข้อมูล
แหล่งธรรมชาติภายในยุรป รายงานข้อมูลด้านมลพิษทางเสียง โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ ชุดข้อมูล 
infographics indicators และ static maps/graphs ซ่ึงการบริการข้อมูลดังกล่าว EEA มุ่งสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน และการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม

ตัวอย่างข้อมูลให้บริการ

• 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 หัวข้อให้บริการข้อมูล

Air and Climate Nature Sustainability 
and well-being

Economics sectors

Datasets Infographics Indicators Interactive data Interactive maps Static maps Static graphs

ท่ีมา: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps 
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Best Practice 2: Greenhouse Gas Reporting Program: GHGRP (US)

91

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานปกป้องส่ิงแวดล้อมสหรัฐ หรือ U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีโครงการรายงานก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gas Reporting 
Program (GHGRP) โดยออกกฎ/ข้อบังคับ ให้ผู้ก่อมลพิษหรือเป็นแหล่งที่มาของก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากกว่า 25,000 เมตริกตันต่อปี ต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต่อ USEPA โดย GHGRP จะท าการ
เผยแพร่รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นคลังข้อมูลในการด าเนินการด้านนโยบาย
ส่ิงแวดล้อมและการตัดสินใจในอนาคต โดยจะต้องรายงานข้อมูลผ่าน Electronic Green house Gas Reporting 
Tool (e-GGRT)

ข้อมูลที่ต้องกรอกใน GHG Data Reporting มีดังนี้
▪ Subpart A - General Information

เช่น ข้อมูลเบ้ืองต้นของอุตสาหกรรม สถานทีต้ั่ง ประเภท
▪ Subpart C - General Stationary Fuel Combustion Sources

เช่น facility ต่างๆ แหล่งที่มาของการเผาไหม้เชือ้เพลงิ
▪ Subpart W - Petoleum and Natural Gas System

Electronic Green house Gas Reporting Tool (e-GGRT)

ระบบรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในสหรัฐอเมริกา ผ่าน https://ghgreporting.epa.gov/ghg/ โดยการ
สมัครสมาชิก ยืนยันตัวตนและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ จากนั้นท าการกรอกข้อมูลการปลดปล่อยมมลพิษก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหรรมของตน 
โดยสามารถกรอกผ่านเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดฟอร์ม excel ส าหรับกรอกข้อมูล และอัพโหลดข้อมูลภายหลัง จากนั้นระบบจะท าการค านวณค่าและคิด
เป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยทั้งหมด ทั้งนี้หากข้อมูลมีความผิดพลาด ระบบจะสามารถตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ใช้พิจารณาแก้ไขได้ เช่น ข้อมูล
ด้านตัวเลขที่มีค่าสูงเกินควร นอกจากนี้ e-GGRT จะสรุปผลของข้อมูลทั้งหมดและจัดท าเป็น dataset เผยแพร่ เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์ได้

GHGRP Reported 
Data:

GHG Emissions Report Facility Level Information 
on Greenhouse Gases Tool

Data Sets

https://www.epa.
gov/ghgreportin
g/data-sets

https://ghgdata.epa.
gov/ghgp/main.do

https://www.epa.gov
/ghgreporting/ghgr
p-reported-data

ท่ีมา: https://www.epa.gov/ghgreporting/introduction-electronic-greenhouse-gas-reporting-tool-e-ggrt 
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ระบุสถานะของไทยเทียบกับผู้น า
เป้าประสงค์: การส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การวางกลยุทธ์และการวิจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อม

การอนุรักษ์และฟื้ นฟูส่ิงแวดล้อม
การแจ้งเตือนผลกระทบจาก

ส่ิงแวดล้อม
การประชาสัมพันธ์และการประสานงาน

ด้านส่ิงแวดล้อม

▪ ข้อมูลและสถิติ รวมถึงงานวิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีครบวงจร ได้ผ่านการบูร
ณาการ ประมวล วิเคราะห์ โดยเทคโนโลยี
ข้ันสูง และรวบรวมไว้ท่ีแพลตฟอร์ม
กลาง ณ จุดเดียว

▪ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐสืบหาและเข้าถึงข้อมูล และ
งานวิจัยได้โดยง่าย และสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในการวางกลยุทธ์และตัดสินใจได้
ทันที เช่น ระบบจ าลองสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในอนาคต เปน็ต้น

▪ รัฐมีฐานข้อมูลและบริการดิจิทัลท่ี
ครอบคลุมการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
สิ่งแวดล้อมทุกประเภท โดยรวมข้อมูล
และบริการท้ังหมด ณ จุดเดียว

▪ ระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ือประเมินผลได้อย่างแม่นย าและ
ต่อเน่ือง การประเมินผลข้อมูลเกิดข้ึน
ตามเวลาจริง

▪ ระบบเช่ือมต่อกับแพลตฟอร์มของ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาครบถ้วน 
เพ่ือการได้รับข้อมูลและบริการท่ีครบถ้วน

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

▪ ข้อมูลและบริการได้ผ่านการบูรณาการ 
ประมวล วิเคราะห์ โดยเทคโนโลยีข้ันสูง และ
รวบรวมไว้ ณ จุดเดียว เช่น ระบบการแจ้ง
เตือนประชาชน ระบบลงทะเบียนผู้ได้รับ
ผลกระทบ โดยประชาชนสามารถเข้าไป
ตรวจสอบข้อมูลได้ออนไลน์ 

▪ ระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ือประเมินผลอย่างแม่นย าและ
ต่อเน่ือง การประเมินผลเกิดตามเวลาจริง

▪ ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ผ่านการบูรณาการ 
ประมวล วิเคราะห์ โดยเทคโนโลยีข้ันสูง และ
รวบรวมไว้ ณ จุดเดียว 

▪ การบูรณาการการประสานงานด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวบรวมไว้ ณ จุดเดียว 

▪ ระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ือประเมินผลอย่างแม่นย าและ
ต่อเนื่อง การประเมินผลเกิดตามเวลาจริง

▪ ข้อมูลและสถิติ รวมถึงงานวิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้ผ่านการบูรณาการ 
ประมวล วิเคราะห์  และรวบรวมไว้ด้วยกนั
ในแพลตฟอร์มกลางบางส่วน และยังมี
กระจายตามแหล่งข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานบ้าง

▪ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐสืบหาและเข้าถึงข้อมูลและ
งานวิจัยได้ง่ายข้ึน และน าข้อมูลไปใช้ใน
การวางกลยุทธ์และตัดสินใจได้ดี

▪ รัฐรวมข้อมูลและบริการดิจิทัลท่ี
เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
สิ่งแวดล้อมส่วนมาก ท้ังแบบแยกตาม
ประเภท/หน่วยงาน และแบบรวมบริการ
ท่ีเก่ียวข้อง

▪ ระบบกลางของหน่วยงานหลักส าหรับ
ย่ืนค าร้องและเอกสารออนไลน์ ติดตาม
ผล และแจ้งเตือน

▪ ระบบมีการเช่ือมต่อกับแพลตฟอร์ม
ของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

▪ ข้อมูลและบริการได้ผ่านการบูรณาการ 
ประมวล วิเคราะห์  และรวบรวมไว้ด้วยกัน 
แต่ยังมีกระจายตามแหล่งข้อมูล

▪ ระบบแจ้งเตือนประชาชนถึงผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางออนไลน์ 
เช่น เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย รวมท้ัง 
ระบบให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทาง
สื่อสารส่วนบุคคล เช่น SMS 

▪ ระบบลงทะเบียนที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบ
สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิความ
ช่วยเหลือออนไลน์

▪ ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ผ่านการบูรณาการ
ประมวล และวิเคราะห์ และรวบรวมไว้
ด้วยกัน แต่ยังมีกระจายตามแหล่งข้อมูล

▪ การบูรณาการการประสานงานด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้อยูในแพลตฟอร์มที่
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้ เช่น การ
บรรลุเปา้หมาย SDGs และทราบถึงความ
คืบหน้าด้านต่างๆ 

▪ ข้อมูลและสถิติเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์
ของแต่ละหน่วยงาน และยังไม่ผ่านการ
ประมวลหรือวิเคราะห์

▪ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าท่ี
รัฐต้องสืบหาแหล่งข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน และน าข้อมูลไปปรับใช้ในการวาง
กลยุทธ์และตัดสินใจ

▪ การเผยแพร่งานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของรัฐและการน าไปใช้มีจ ากัด

▪ ข้อมูลการอนุรักษ์และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของแต่ละ
หน่วยงาน และยังไม่ผ่านการประมวล
หรือวิเคราะห์

▪ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องสืบหาแหล่งข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงาน

▪ การบริหารจัดการผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมด าเนินการโดยแต่ละ
หน่วยงานแยกกัน

▪ การแจ้งเตือน/ผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมออนไลน์มีจ ากัด

▪ ผู้ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนขอ
ความช่วยเหลือออนไลน์ได้บ้าง และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการให้ความ
ช่วยเหลือออนไลน์มีจ ากัด

▪ ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมด าเนินการโดยแต่ละ
หน่วยงานแยกกัน

▪ การประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่าง
ประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาเชิงดิจิทัล
ด้านส่ิงแวดล้อม

การบูรณาการเชิงดิจิทัล
ด้านส่ิงแวดล้อมกับหน่วยงาน

ทุกฝ่าย

การบูรณาการเชิงดิจิทัล
ด้านส่ิงแวดล้อมแบบครบวงจร

1

2

3

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศผู้น า (EU)ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศผูน้ า (US)
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การบริการข้อมูล

การตรวจสอบ
การท างาน

การเตือนภัย

การร้องเรียน/
ความช่วยเหลือ

• ระบบการร้องเรียน/ความช่วยเหลือ - ระบบร้องเรียนส าหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการมีโครงการหรือการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ท้ังจากภาครัฐและเอกชน โดยจะส่งข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานผก ากับดูแลและหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหา นอกจากน้ียังมีระบบส ารวจความต้องการความช่วยเหลือจากความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน

• ระบบเตือนภัย – ระบบเตือนภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมโดยแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบ แนวทางการปฏิติบัติตน
และการอพยพประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงอย่างครอบคลุมและรวดเร็วท่ีสุด โดยแจ้งเตือนผ่านช่องทางส่วนบุคคล SMS

Vision 2570 
“ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการเตือนภัยด้านสิ่งแวดลอ้ม ได้สะดวกและรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลางบริการด้านสิง่แวดลอ้มครบวงจร”

Thailand 
Environment

al Data 
Platform 
(TEDP)

• ข้อมูลการปล่อยมลพิษรายอุตสาหกรรม 
• ระบบบริการข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อม
• SMART EIA
• ระบบรายงานสถานะการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ

• ระบบเตือนภัย
• ระบบการร้องเรียน/ความช่วยเหลือ ภาครัฐ

• ระบบบูรณาการข้อมูลสิง่แวดลอ้มและ
การปลดปลอ่ยมลพิษ
เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ข้อมูลการด าเนินงานและการปลดปล่อย
มลพิษรายอุตสาหกรรม รวมถึง
สถานะการด าเนินงานของภาครัฐด้าน
สิ่งแวดล้อมในปัจจบุนั

ประเภทบริการ

กลุ่มเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม

ผู้ได้รับผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม เจ้าของอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป

• ข้อมูลการปล่อยมลพิษรายอุตสาหกรรม – เปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรม โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปล่อยมลพิษ

• ระบบบริการข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบวงจร – บริการข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรียลไทม์ ณ จุดเดียว

• SMART EIA - ตรวจสอบข้อมูลโครงการท่ีต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก 
สผ. 

• ระบบรายงานสถานะการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ - เช่น ข้อมูลการปล่อยก๊าซ GHG รายสาขา ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ/ภูมิภาค

ประชาชน



รายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการส าคญั
ของยุทธศาสตร์ที่ 1
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1. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการตา่งๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างครบถ้วน ณ จุดเดียว 2. ประชาชนทุกกลุม่ทัว่ประเทศสามารถเขา้ถึงและใช้บริการดิจิทัลภาครัฐได้

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ

ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในด้านส าคัญ 1 เป็นร้อยละ 100 

ภายในปี 2570 

3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ่การใช้บริการออนไลน์

ภาครัฐในดา้นส าคญั1 เป็นร้อยละ 85 ภายในปี 2570

2. สัดส่วนบริการของรัฐส าหรับประชาชนสามารถให้บริการ

แบบออนไลน์ เป็นร้อยละ 90 ภายในปี 2570

3. พัฒนาหรือจัดให้มีบริการของรัฐส าหรับ
ประชาชนที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (One-Stop Service)

3.1 พัฒนา/ปรับปรุงบริการรูปแบบดิจิทัลท่ี
ให้บริการได้ตลอดท้ังกระบวนการตั้งแต่
ต้นจนจบ (End-to-End Process) 
ตามมาตรฐานกระบวนการทางดิจิทัล 
และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการ
ยืนยันตัวตนผู้ใช้ก่อนเข้ารับบริการ และ
สามารถตรวจสอบติดตามสถานการณ์
ด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างราบร่ืน

3.2 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานหรือผ่านแพลตฟอร์ม
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแบบอัตโนมัติตาม
มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาครัฐ 

3.3 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์บริการให้
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง

3.4 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบริการจากประชาชนผู้รับบริการ 
และน ามาปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง

2. พัฒนาหรือจัดให้มีบริการของรัฐ
ส าหรับประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 
(Online Service) ที่ประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

2.1 พัฒนา/ปรับปรุงการบริการ
ตามล าดับความส าคัญ ให้อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง
ให้บริการท่ีประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก เช่น แอปพลิเคชันมือถือ 
เว็บไซต์ หรือ ณ ส านักงานของ
หน่วยงานรัฐ เป็นต้น

2.2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์บริการให้
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง

2.3 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพบริการจากประชาชน
ผู้รับบริการ และน ามาปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง

1. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการประชาชนใน
ด้านส าคัญ 1 

1.1  พัฒนาแพลตฟอร์มการบริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จโดยเช่ือมโยง
ชุดข้อมูลท่ีจ าเปน็ในการให้บริการ เพ่ือ
บูรณาการการท างานในแต่ละบริการ 
และน าบริการท่ีสามารถให้บริการได้
แบบเบ็ดเสร็จข้ึนบนแพลตฟอร์มใน
ด้านส าคัญน้ันๆ ท้ังน้ี ให้มีการน า
บริการพ้ืนฐาน ซ่ึงได้รับการก ากับดูแล
มาตรฐานความปลอดภัยและความเปน็
ส่วนบุคคลท่ีจ าเปน็มาใช้ด้วย

1.2 เช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลแบบ
อัตโนมัติผ่านศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูล
กลางหรือระหว่างหน่วยงาน ท้ัง
ภายในสังกัดและหน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวข้อง และจัดให้มีการพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้บริการ

1.3 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์บริการให้
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง

1.4 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

4. พัฒนาบริการที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคล 
(Personalize Service Delivery) โดย
ไม่ต้องร้องขอ 

4.1 รวบรวมชุดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนในแต่ละบริการ 
โดยเฉพาะข้อมูลรายบุคคลท่ีได้รับการ
ยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
อายุ เพศ สถานะ สิทธิสวัสดิการ อาชีพ 
รายได้ เป็นต้น

4.2 จัดกลุ่มบริการประชาชนกับชุดข้อมูลท่ี
จ าเป็นกับสิทธิของประชาชน เพ่ือกรองสิทธิ
สวัสดิการ และรายงานสิทธิต่างๆ ท่ี
ประชาชนรายน้ันๆ พึงได้รับ ในแต่ละ
ช่วงเวลา รวมถึงสิทธิสวัสดิการพิเศษของ
รัฐบาลท่ีอาจมีขึ้นในแต่ละปี

4.3 จัดให้มีระบบแจ้งเตือนสิทธิในแต่ละช่วงเวลา 
ผ่านช่องทางการติดต่อท่ีประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ เช่น 
ไปรษณีย์ ข้อความ SMS

4.4 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์บริการให้ประชาชน
ทราบอย่างท่ัวถึง

4.5 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของ
ของผู้ใช้บริการ และน ามาปรับปรุงบริการ
อย่างต่อเน่ือง

5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการ
ดิจิทัลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ
ดิจิทัล (Innovative 
Services/Platform) 

5.1 หน่วยงานภาครัฐน าชุดข้อมูลที่ได้จาก
การบันทึกข้อมูลการใช้บริการ และ
ข้อมูลขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับความยินยอม
จากผู้รับบริการไปวิเคราะห์รูปแบบ
การใช้บริการ รวมถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการ
ให้บริการ

5.2 ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
ประชาชนด้วยการน าผลวิเคราะห์ไป
พัฒนาการบริการร่วมกับนวัตกรรม
บริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ หรือ
ภาคีภาคเอกชนที่ร่วมด าเนินการ
พัฒนา

เปา้หมาย

ตัวช้ีวัดและ
ค่า

เปา้หมาย

มาตรการ

1 ด้านส าคัญ ได้แก่ ความเหลื่อมล า้ทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ และด้านส่ิงแวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถงึง่าย

ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ ส่ิงแวดล้อม
ด้าน
ส าคัญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยนับ
สถานะในอดีต ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

1. ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการใช้บริการต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างครบถ้วน 

ณ จุดเดียว (One-Stop Service)

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

แพลตฟอร์มบริการประชาชนแบบ

เบ็ดเสร็จ ในด้านส าคัญ1

ร้อยละ - - - 202 40 60 80 100

2. ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการใช้บริการออนไลน์

ภาครัฐในด้านส าคัญ1

ร้อยละ n/a 79.763 - 80 80 80 85 85

2. ประชาชนทุกกลุ่มท่ัวประเทศ

สามารถเข้าถึงและใช้บริการดิจิทัล

ภาครัฐได้

3. สัดส่วนบริการของรัฐส าหรับ

ประชาชนสามารถให้บริการแบบ

ออนไลน์

ร้อยละ - 57.364 - 70 75 80 85 90

1 ด้านส าคัญ ได้แก่ ความเหลื่อมล า้ทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ และด้านส่ิงแวดลอ้ม
2 อ้างอิงจากเป้าหมาย/ตัวช้ีวดั แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 (กพร., 2564)
4 รายงานบทวิเคราะห์ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจทิัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยปี 2561-2564 (สพร., 2564)
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ความเหลื่อมล ้าทาง
สิทธิสวัสดิการ
ประชาชน

การศึกษา

สุขภาพและ
การแพทย์ 

สิ่งแวดล้อม

• ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่บูรณาการ

บนแพลตฟอร์มเดียว และแบบเฉพาะเจาะจง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผล

• เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาผ่าน

แพลตฟอร์ม และยกระดับบริการด้านการศึกษาผ่านการบูรณา

การข้อมูลผู้เรียนและผู้สอน

• เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานของผู้ให้บริการ

ด้านสาธารณสุขผ่านการเช่ือมโยงข้อมูล

ที่มีมาตรฐานที่แลกเปลี่ยนกันได้

• ประชาชนเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการเตือนภัย

ด้านส่ิงแวดลอ้ม ได้สะดวกและรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์ม

ศูนย์กลางบริการแบบครบวงจร 

ผลสัมฤทธ์ิส าคัญ
ด้านส าคัญ
(Focus Area)

8 โครงการส าคัญ

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

พม. / ปค., ก.พ.ร. 
และ สพร.

พม. / ปค., ก.พ.ร. 
และ สพร.

สคช. / กระทรวง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ รง. ศธ. และ 
อว. 

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

สป. ศธ. / สป. อว.

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร เขตสุขภาพ 
และกรมฯ ในสังกัด 
สธ., และ ดศ.

สป. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.1 โครงการพัฒนาระบบใหบ้ริการดิจทิัล
ส าหรับสทิธิสวสัดิการ 

1.2 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล
สิทธิสวัสดิการ เพ่ือการวิเคราะห์/อ านวย

ความสะดวกในการให้บริการ 

1.3 โครงการ E-Workforce Ecosystem

1.4 โครงการ Credit 
Bank

1.5 โครงการ e-Education Hub

1.6 National Digital Health Platform

1.8 โครงการ Environmental Map

1.7 โครงการจัดท า
ฐานข้อมูล

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือขับเคลื่อน
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย



ปัญหา ความท้าทาย Best Practice และ Maturity Model
ตามด้านส าคัญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

การเกษตร SMEs

แรงงาน การท่องเที่ยว



เปา้หมายของยุทธศาสตร์ 2 เพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ (Enhance Competitive) 
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Responsive Government

End-to-End Service

Ease of Doing Business (EODB)

Need Outcome

เส้นทางการเข้าถึงบริการของรัฐโดยภาคธุรกิจในภาพรวม

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริการด้านธุรกิจ

หาข้อมูล ท าความเข้าใจ ขอค าแนะน า

เส้นทางบริการด้านการประกอบธุรกิจ

ฝึกอบรม
ยกระดับ
สมรรถนะ

ขออนุญาต รับรอง ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนิน

ธุรกิจ

ในปี 2570
“เป็นรัฐที่ช่วยเพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ”

Biz Portal

• ระบบ SMEs One-stop Service
• ระบบให้ค าปรึกษา SMEs
• ระบบข้อมูลการค้าและโลจิสติกส์ 
• แพลตฟอร์มขายสินค้าและบริการออนไลน์
• ระบบข้อมูลการลงทุน และมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือ

• ระบบพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายบุคคล

• ระบบวิเคราะห์เกษตรกรรมที่เหมาะสมราย
เกษตรกร

• ระบบข้อมูลผลผลิต/การเก็บเกี่ยว
• ระบบคาดการณ์ราคา
• แพลตฟอร์มขายสินค้าเกษตรออนไลน์
• ระบบข้อมูลสวัสดิการเกษตรกรรายบุคคล
• ระบบให้ความรู้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

Farmer 
Portal

▪ National Agricultural 
Big Data Center 
(NABC)

▪ ระบบอื่นๆ

ธุรกิจ

Thailand SMEs Data 
Platform (TSDP)

Thailand Agricultural 
Data Platform (TADP)

Thailand Labor Data 
Platform (TLDP)

Thailand Tourism 
Data Platform (TTDP)



การเกษตร



เป้าหมายและความท้าทายด้านการเกษตรและแนวโน้มส าคัญ
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรูป

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) (ประเด็นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ) เช่น 

1. ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการท าเกษตรมลูคา่ต า่และไม่เหมาะสมกบัพ้ืนที ่ไปสู่การปลูกพืชเลีย้งปศุสัตว์และประมงทีม่มีูลคา่สูง
2. สนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลติและรวมจ าหน่าย
3. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
4. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเขา้ถงึขอ้มูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดจิิทัลแพลตฟอร์ม
5. เพ่ิมมูลคา่สินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy)

การบริหารจัดการน ้าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน (ประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม)

นวัตกรรมอาหาร
ความย่ังยืนของ
ทรัพยากร

บทบาทของภาครัฐ
การเช่ือมต่อเครือข่าย

บอร์ดแบรนด์

แนวโน้ม
ส าคัญ
ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรลุ 
SDGs

o 2.3 เพ่ิมผลิตภาพทาง การเกษตรและ
รายได้ของ ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรกรแบบ
ครอบครัว คนเล้ียงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้
เพ่ิมข้ึนเปน็ 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึง 
ท่ีดินและทรัพยากรและปจัจัยน าเข้าในการ
ผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และ
โอกาสส าหรับการเพ่ิมมูลค่าและการจ้างงาน
นอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม
ภายในป ี2573

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การสร้างฐานขอ้มลูการเกษตรเพ่ือให้
เกษตรกรกลุ่มต่างๆ น าข้อมูล ความรู้ 
การวิเคราะห์ การคาดการณ์ต่างๆ มาใช้
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และผลิต
อาหารที่ย่ังยืน

▪การเชื่อมข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ ให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน

▪การขาดงบประมาณ
▪ความรู้ ทักษะ และการเข้าถงึเทคโนโลยี
ดิจิทัลของเกษตรกร

SDGs’ Goal 2

ความต้องการสินค้าเกษตร
เพ่ิมขึ้น

เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรที่เช่ือมโยง



Pain Points ด้านการเกษตรของไทยในปัจจุบัน

ท่ีมา: Depa (2020). Agricultural Landscape in Thailand. 
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ทรัพยากร ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเก่ียว การแปรรูป การตลาด

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ที่ไม่เข้าใจ

พ้ืนที่ที่ได้รับน ้า
ชลประทานมี
จ ากัด

ศัตรูพืชที่ไม่เคย
พบมาก่อน

การขาดแคลน
แรงงาน

ต้นทุนแรงงาน
สูง

ความไม่เท่าเทียม
ในสิทธิการถือ
ครองที่ดิน

ต้นทุนปัจจัยการ
ผลิตสูง

การขาดการ
บริหารจัดการ
ปัจจัยการผลิต

คุณภาพดินที่
แตกต่างในแต่ละ

พ้ืนที่

ความสามารถใน
การผลิตต ่า

ต้นทุนการผลิต
สูง

การเก็บผลผลิตทางการเกษตร

มูลค่าเพ่ิมที่น้อย

อ านาจตลาดต ่า

การขาดความรู้
เร่ืองช่องทาง
การตลาด

การโดนตัดราคา
โดยพ่อค้าคน

กลาง

โลจิสติกส์

การขาดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)

การขาดการวางแผนและการบริการจดัการการผลิต

Pain Points ด้านการเกษตรจ าแนกตามห่วงโซ่อุปทาน



การระบาดส่งผลอย่างไรต่อการเปล่ียนไปของภาคการเกษตร ?

ท่ีมา: Industry Horizon (July 2020), Krungsri Research 103

ฤดูเพาะปลูก/

เลี้ยงสัตว์
การเตรียมดิน

ก าจัดวัชพืช/

เพาะปลูก
การใส่ปุ๋ย

การปกป้อง

ผลผลิต
ชลประทาน

การเก็บเกี่ยว , 

แปรรูป และ

บรรจุ

การเก็บรักษา

และขนส่ง
การขาย

การระบาดส่งผลต่อภาคการเกษตรใน 3 ทางด้วยกัน 1. ปัญหาแรงงานขาดแคลน 2. ปัญหาเรื่องโลจิสติกส์ 3. ความกังวลด้านสุขภาพ
ของสาธารณชนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะท าให้ผู้ประกอบการต้องเปล่ียนกระบวนการให้มีการใช้แรงงานน้อยลง ขยายช่องทางการกระจายสินค้า และ
พยายามสร้างความเช่ือม่ันของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้า

การวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาการ
จัดการ

บริการ
การเงิน/ ทุน
สนับสนุน

แนวทางการเพาะปลกู 
เช่น แอปพลิเคชัน

MOAC IoT

Big Data

บล็อกเชน 
เพ่ือการติดตาม

เช่น ลดระยะเวลาใน
การตรวจสอบทาง

ศุลกากร

พาณิชย์ดิจิทลั

การขายล่วงหน้า/
เกษตรพันธ
สัญญา

อัปเกรด/ ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมใหม่

ดิจิทัล

การขนส่ง
ปัจจัยการผลิต
จากภายนอก

โดรนและ
หุ่นยนต์
ทดแทน
แรงงาน

บริการขนส่ง
จากภายนอก

บริการเก็บเก่ียว
จากภายนอก

พาณิชย์
ดิจิทัล

ความม่ันคงทาง
ชีวภาพ
EVAP/เรือนกระจก
เกษตรแนวต้ัง
ระบบควบคุม
สภาพแวดล้อม

อัปเกรด/ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ การขนส่งปัจจยั
การผลิตจาก
ภายนอก

โดรนและหุ่นยนต์
ทดแทนแรงงาน

บริการขนส่ง
จากภายนอก

บริการเก็บเก่ียว
จากภายนอก

พาณิชย์
ดิจิทัล

ความม่ันคงทางชีวภาพ
EVAP/เรือนกระจก
เกษตรแนวตั้ง
ระบบควบคุม
สภาพแวดล้อม

การทดแทน

การเกษตรหลัง COVID-19

อัปเกรด/สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม

นวัตกรรมใหม่/เคร่ืองมือที่ช่วยให้ธุรกิจคงอยู่ได้

การจัดการความเส่ียง



สถานะปัจจุบัน: ดิจิทัลภาครัฐด้านการเกษตร
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ดิจิทัลภาครัฐด้านการเกษตร (e-Agriculture)

• บริการร่วมของหน่วยงาน
ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

• ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

• กรมวิชาการเกษตร
• กรมส่งเสริมการเกษตร
• กรมประมง
• กรมปศุสัตว์
• กรมพัฒนาท่ีดิน
• กรมชลประทาน
• กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร

• ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

• ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

• ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การ
มหาชน)

• ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิทัล

หน่วยงานผู้ให้บริการ

การขออนุมัติและขออนุญาต การบริการและสนับสนุนด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศ
1 2 3

E-rubber ระบบยื่นขอและออกใบอนุญาตยางพารา

E-cites ระบบยื่นขอและออกใบอนุญาตพืชอนุรักษ์

และซากพืชอนุรักษ์

E-Gmo ระบบยื่นขอและออกใบรับรองพืชท่ีตัดต่อ

และไม่ตัดต่อสารพันธุกรรม

E-plant ระบบยื่นขอและออกใบอนุญาตน าเข้าพืช

Fisheries Single Windows (FSW)
ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน

ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ต

E-license 
ระบบออกใบอนุญาตท าการประมง

Port State Measures 
ระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ

Processing Statement Endorsement ระบบการออก
หนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า

Thai Flagged Catch Certificate ระบบใบรับรองจับสัตว์
น ้า

ระบบงานยื่นค าขอและออกใบส าคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/

ใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย

ระบบงานยื่นค าขอและออกใบส าคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/

ใบอนุญาตน าเข้าปุ๋ย

ระบบงานยื่นค าขอและออกใบส าคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/

ใบอนุญาตน าเข้าเมล็ดพันธ์ุพืช

ระบบงานยื่นขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร

ระบบยื่นค าขอรับใบอนุญาตแจ้งน าเข้า - ส่งออก

สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

E-movement ระบบการเคล่ือนย้ายสัตว์และซากสัตว์

Q ระบบการก าหนดรหัสการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งความต้องการแหล่งน ้าในไร่นา (บ่อจ๋ิว)

ระบบบริการตรวจสอบดินเพ่ือการเกษตร

ระบบขอรับบริการฝนหลวง

DGT Farm Online
เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เพ่ือการติดต่อซ้ือขาย
สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
ให้บริการข้อมูลท่ีครอบคลุมท้ังด้านเกษตรกร
และด้านสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

Agri-map
แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการ
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

ศูนย์ปฎิบัติการน ้าอัจฉริยะ

QR Trace On Cloud
ระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรท่ีส าคัญ เช่น ราคาสินค้า
เกษตร สถานการณ์ผลิตและตลาด สถานการณ์น าเข้า-ส่งออก

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
รวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ด้านการเกษตร

Farmbook
สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล เพ่ือใช้แจ้งปรับปรุงข้อมูล
กิจกรรมการเพาะปลูก ติดตามผลการแจ้งปรับปรุง 
รวมถึงติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้าน
การเกษตร

ระบบตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร 

DLD e-Regist ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์

เกษตรดิจิทัล แอปพลิเคชันให้บริการ ความรู้ ข่าวสาร ราคาสินค้า และเชื่อมโยงบริการด้านการเกษตร พร้อมท้ังเพ่ิม

ช่องทางส าหรับเกษตรกร ตรวจสอบสิทธ์ิรับเงินเยียวยา/อุทธรณ์

MOAC Mobile Application

ระบบการสืบค้นใบอนุญาตและใบรับรองสินค้าประมง

Combatting IUU Fishing ระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลท าการประมง
ของเรือไทย 

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพ่ือการพัฒนา
เกษตรกร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
(depa Transformation Fund and Mini Voucher 
for Agricultures)

ระบบ Farmer One



หน่วยงานผู้เก่ียวข้องและผู้รบับรกิารจากดิจทิลัภาครัฐด้านการเกษตร (Stakeholders) 
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บริการด้านการเกษตร 
ในปัจจุบัน

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล

(องค์การมหาชน)

กรมพัฒนาท่ีดิน

กระทรวงพาณิชย์

กรมชลประทาน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

เกษตรกร

ผู้บริหารภาครัฐประชาชน ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
สมาคมธุรกิจการเกษตร

วิสาหกิจชุมชน 
Young Farmer Group

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัด เช่น 

ส านักปลัดกระทรวง

กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมการข้าว

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

ระบบรับเร่ืองร้องเรียนร้อง
ทุกข์ออนไลน์

Mobile Application ด้านการเกษตร เช่น:

ระบบเตือนการระบาดศัตรูพืช

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ

สภาเกษตรกร

ผู้วิจัยด้านการเกษตร

ส านักงานปลัดกระทรวง

ดิจิทัล

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้า 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

ส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกรมศุลกากร

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติและภาคเอกชน

FarmBook

Farmer One



Best Practice 1:  Agricultural Data Collaboration Platform: WAGRI (JAPAN)

ท่ีมา: Ministry of Agriculture, Forest and Fisheries of Japan (April 2021). Japan’s Initiatives on Smart Agriculture.
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Data Collaboration: การท างานร่วมกันของ
ข้อมูลด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) ด้านการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และ
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ 

หน้าท่ีของ “WAGRI :

Agricultural Data Collaboration Platform หรือ WAGRI เป็นฐานข้อมูลส าหรับเกษตรกร เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อม
ท่ีเกษตรกรจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการโดยการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 

โครงการน้ีเริ่มในเดือน เมษายน 2562 โดย National Agriculture and Food Research 
Organization (NARO) และบริการท่ีใช้ประโยชน์จาก WAGRI ส าหรับเกษตรกรได้พัฒนาโดยผู้ประกอบการเอกชน

Data Sharing:  การแบ่งปันข้อมูลภายใต้กฎ
ต่างๆ ท าให้เกิดการเปรียบเทียบและการ
ให้บริการข้อมูลท่ีจะน าไปสูก่ารพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต

Data Providing:  การบริหารจดัการข้อมูล
ต่างๆ เช่น ดิน อากาศ และสภาพตลาด และ
จัดเตรียมข้อมูลให้กับเกษตรกร

ข้อได้เปรียบของ WAGRI
• แก้ปัญหาการกระจายข้อมูลและประสานความขัดแย้ง
ของรูปแบบ ICT ต่างๆ 

• WAGRI สร้างข้อมูลทางการ เช่น ดิน สภาพตลาด 
อากาศ และข้อมูลอื่นๆ (รวมท้ังข้อมูลเชิงพาณิชย์) 
จากธุรกิจเอกชน และจัดเตรียมทุกอย่างในแบบท่ีง่าย
ต่อการใช้งาน

• ผู้ขายแต่ละรายสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในการพัฒนา
บริการใหม่ๆ ท่ีจ าเป็นต่อเกษตรกร ส่วนเกษตรกร
สามารถบริหารจดัการการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์จาก
ข้อมูลท่ีหลากหลาย  

• ความม่ันใจในความปลอดภัยเพราะด าเนินการโดย
สถาบันภาครัฐ การน าผลการศึกษาวจิยัของ NARO
และข้อมูลการตลาดและสถิติของ Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries ไป
ด าเนินการ



Best Practice 1:  Smart Food Value Chain (JAPAN) 

ท่ีมา: FFC-AP (2019). FFTC Agricultural Policy Platform.
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• กระบวนการทั้งหมดของ Smart 
Breed, Smart Agriculture, Smart 
Distribution และการบริโภคจะเชื่อมโยง
กัน

• ข้อมูลในแต่ละกระบวนการห่วงโซ่อาหาร
จะถูกรวบรวมใน WARGI และวิเคราะห์
โดย AI เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ การ
ลดการส้ินเปลือง การลดตน้ทนุ และการ
จับคู่เทคโนโลยีต่างๆ 

ภาพรวมของ Smart Food Value Chain 

Smart Food Value Chain เป็นส่วนหนึ่งของหลักการ Society 5.0 ใน ซ่ึงเป็นสังคมที่มีมนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง และใช้เทคโนโลยี ICT และดิจิทัล เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกับการ
แก้ปัญหาสังคมต่างๆ โดยระบบที่ บูรณาการโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyberspace) เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

Smart Food Value Chain อยู่ใน Society 5.0 ด้านการเกษตรและอาหาร 

เป้าหมายของ Smart Food Value Chain คือ การบรรลุระบบโดยรวมท่ีดีท่ีสุด ไม่ใช่การพัฒนาเทคโนโลยขีองแต่ละ
กระบวนการ การเข้าใจความต้องการของผู้บรโิภคอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจ าเป็น จากการวิจัยและพัฒนา และพิจารณาความ

สอดคล้องของแต่ละกระบวนการก่อนและหลังการวิจัยแต่ละหัวข้อ



Best Practice 2:  National eGovernance Plan in Agriculture, NeGPA (INDIA)

ท่ีมา: Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare (https://agricoop.nic.in/en)
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กลยุทธ์ 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 กลุ่มบริการข้อมูล:

Mobile Applications

• Farmer’s Portal – เว็บไซต์ One-stop shop ให้บริการข้อมูลแก่
เกษตรกร

• mKisan Portal – แพลตฟอร์มท่ีผู้เช่ียวชาญสามารถส่งค าแนะน าไปให้
เกษตรกรได้แบบระบุเป้าหมาย

• Crop Insurance Portal – เว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมประกันภัยพืชผล
• Participatory Guarantee System of India (PGS) Portal – แพลตฟอร์ม
เกี่ยวกับการท าเกษตรแบบออร์แกนิก

แพลตฟอร์ม: ตัวอย่าง:

• Kisan Suvidha – ให้ข้อมูลด้านการเกษตรครบวงจร อาทิ สภาพ
อากาศ ราคาตลาด รวมท้ังบริการให้ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ

• Pusha Krishi – ให้ข้อมูลเทคโนโลยีการเกษตรและผลผลติ

• Crop Insurance – ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมประกันภัยพืชผล
• India Weather – ให้ข้อมูลสภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศท่ัวประเทศ
• Agri Maket – ให้ข้อมูลราคาผลผลิตการเกษตรในท้องตลาด

SMS Advisories

Kisan Call Center

ในปี 2564 รัฐบาลได้วางแผนขยายการด าเนินการโดยน าเทคโนโลยีอื่น ๆ มา
ใช้ในบริการด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้นจึงได้ริเร่ิม 2 โครงการใหม่ ท่ีจะท าหน้าท่ี
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของการด าเนินการในอนาคต
• Unified Farmer Service Platform (UFSP) – แพลตฟอร์ม

ธุรกรรมด้านการเกษตร ท่ีท าหน้าท่ีเสมือน UPI ในระบบ e Payment
• Farmers Database – ฐานข้อมูลเกษตรกรระดับประเทศ

บริการค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญผ่านระบบ Broadcast, 
Pull SMS และ CSSD 

บริการหมายเลขโทรฟรีเพ่ือช่วยตอบปัญหา หรือให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร

ช่องทางบริการข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือให้ตอบโจทย์กลุ่ม
ผู้รับบริการที่มีระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีส่ือสารที่ต่างกัน

National eGovernance Plan in Agriculture หรือ NeGPA เป็นแผนงานซ่ึงสนับสนุนโดยรัฐบาลกลางของ
อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าการเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยภายใต้แผนงานนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลในแต่ละรัฐ
ควบคู่ไปกับการสร้างแพลตฟอร์มบริการข้อมูลต่าง ๆ 

ก ากับดูแลโดย Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare 



Best Practice 2:  India Digital Ecosystem of Agriculture, IDEA (INDIA)

ท่ีมา: Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare (2021). Consultation Paper on IDEA.
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1. InDEA Principles : หลักการพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ของแผน InDEA
เพ่ือยึดเปน็แนวทางร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

2. IDEA Core : ระบบหรือบริการท่ีท าหน้าท่ีเปน็โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ระบบนิเวศท้ังหมด เช่น ระบบเลขประจ าตัวเกษตรกร แพลตฟอร์ม
ธุรกรรมด้านการเกษตร (UFSI)

3. IDEA Common Building Blocks : กลุ่มระบบบริการพร้อมใช้งาน
ใช่ร่วมกันได้ทุกพ้ืนท่ี เช่น แพลตฟอร์มศูนย์รวมบริการ IDEA 
Service Portal

4. IDEA Reference: กลุ่มระบบบริการท่ัวไปส าหรับใช้อ้างอิง และน าไป
ปรับแต่งตามความเหมาะสม (customization) 

5. InDEA Common Building Blocks and Reference Building 
Blocks :เปน็กลุ่มบริการภายใต้ภารกิจของ Ministry of 
Electronics and IT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
ในภาพรวม

6. State Core (s): ระบบบริการโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นเดียวกับ IDEA 
Core ท่ีน ามาใช้ในระดับรัฐ

7. National Agriculture Applications adopted by the 
State(s): น าแอพพลิเคช่ันท่ีออกโดยกระทรวงมาปรับใช้ในระดับรัฐ

8. States’ Common Applications: ต่อยอดน าแอพพลิเคช่ันท่ี
พัฒนาในระดับรัฐมาปรับใช้กับ IDEA ท้ังระบบ

9. Value-added services and Innovative services: สร้างระบบ
ข้อมูลเปดิเพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในด้านต่าง ๆ

10. Infrastructure and Technology Services: โครงสร้างและ
บริการด้านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกและเร่งการด าเนินการในภาพรวม

India Digital Ecosystem of Agriculture หรือ IDEA เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาไปสู่เกษตรดิจิทัล (Digital 
Agriculture) ของรัฐบาลกลางอินเดีย ซ่ึงใช้การพัฒนาบนฐานคิดของระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) ให้
สอดคล้องกับ India Digital Ecosystem Architecture (InDEA) ซ่ึงเป็นแผนพัฒนาดิจิทัลหลักของประเทศ โดยมี
เป้าหมายให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศการเกษตรดิจิทัลท่ีเปิดกว้างต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยเพ่ิมรายได้
ของเกษตรกรและประสิทธิภาพของภาคการเกษตร

10 องค์ประกอบหลกัของระบบนิเวศ IDEA:

หมายเหตุ: ปัจจุบันร่างกรอบแนวคิดน้ีอยู่ในขั้นตอนรับฟงัความคิดเห็นสาธารณะ

ประโยชน์ของ IDEA:

1. เพ่ิมผลิตภาพและความสามารถในการท าก าไรให้เกษตรกร
2. เพ่ิมประสิทธิภาพของการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน
3. ช่วยให้ค าแนะน าและวิธีการแก้ปญัหาท่ีเฉพาะเจาะจงของแต่ละพ้ืนท่ี
4. การบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบตลาด



Best Practice 3:  e-Estonia in Agriculture (ESTONIA)

ที่มา: “The Future of Agriculture is Digital: Showcasing e-Estonia”, Frontiers in Veterinary Science (2017), https://epria.pria.ee/epria/
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

E-Service ในด้านการเกษตร:

e-ID Card และ X-Road เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญในการให้บริการ e-service ด้านการเกษตร
ของเอสโตเนีย

e-ID เป็นระบบบัตรประชาชนดิจิทัลที่ใช้ส าหรับเข้ารับบริการดิจิทัลต่างๆของเอสโตเนีย 
ส่วน X-Road เป็นระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของเอสโตเนียที่รวบรวมฐานข้อมูลและทะเบียน
ต่างๆ ให้เช่ือมโยงกันอย่างสอดคล้องแม้จะอยู่ในแฟลตฟอร์มที่ต่างกัน

ทะเบียนที่ดิน 

เงินอุดหนุน

เกษตรกรสามารถสมัครรับเงินอุดหนุนจาก Estonian 
Agricultural Registers and Information ออนไลน์
ได้ โดยใช้ข้อมูลที่เกษตรกรได้เคยให้ไว้แล้วกับหน่วยงาน
รัฐบาล เพราะข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ ในฐานข้อมูลที
เช่ือมต่อกันใน X-Road เกษตรกรใช้เวลาประมาณ 45
นาทีในการสมัครรับเงินอุดหนุนออนไลน์ เมื่อเทียบกับ 
300 นาทีในการกรอกเอกสาร และช่วยลดความฃ้าใน
การได้รับเงินอุดหนุน 

X-Road เช่ือมต่อฐานข้อมูลของ Estonian Land 
Board, E-Land Register และ Estonian 
Agricultural Registers and Information ท าให้
เกษตรกรสามารถหาข้อมูล เช่น เลขทะเบียนที่ดิน 
เป้าหมายการใช้ที่ดิน ประเภทดิน ข้อจ ากัดของพ้ืนที่
คุ้มครอง เจ้าของที่ดิน ผู้ใช้ที่ดิน เป็นต้น โดยใช้ e-ID

การใช้เทคโนโลยี GPS ท าใ ห้ติดตามที่ตั้งและการ
เคลื่อนย้ายรถแทรคเตอร์และเคร่ืองจักรอื่นๆ โดยข้อมูล
ส่วนมากจะถูกใช้ผ่านเวปไซด์หรือแอปพลิเคช่ันบนมือถือ
ส าหรับการบริหารจัดการการเกษตร

ความเป็นเจ้าของที่ดินและการเข้าถึงแหล่งน า้

ทะเบียนปศุสัตว์ : Estonian Livestock 
Performance Recording Ltd. (ELPR) สร้าง
แอปพลิเคช่ันส าหรับติดตามการผลิตนม คุณภาพนม 
และตัวบ่งช้ีภาวะเจริญพันธุ์ของสัตว์ ผู้ผลิตสามารถใส่
ข้อมูลผ่านเวปแอปพลิเคช่ัน โดยข้อมูลของ ELPR
เช่ือมต่อกับ Estonian Agricultural Registers and 
Information Board ท าให้การลงทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดข้ึนพร้อมกัน



เปรียบเทียบบริการเชิงดิจิทลัด้านการเกษตร
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การด าเนินงานตลอดหว่งโซ่
มูลค่าการเกษตร

การลดความเหลื่อมล า้และ
การเข้าถึงบริการและ

สวัสดิการ

• WAGRI เกษตรกรบริหารการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร์จากข้อมูลท่ีหลากหลาย

• FKII การรวมตัวกันของสถาบันการศึกษา
วิจัยภาคเกษตรและอื่นๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลงานวิจัย 

การวางกลยุทธ์และการวิจัย
การเกษตร

บริการดิจิทัล ญ่ีปุน่

การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและเจ้าหน้าท่ีรัฐด้าน

การเกษตร

อินเดีย ไทย

WAGRI ฐานข้อมูลส าหรับเกษตรกร
ส าหรับ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
เกษตรกรจะสามารถปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต

WAGRI เผยแพร่ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ 
แล้วให้บริษัทเอกชนน าไปพัฒนา

แพลตฟอร์ม ท าให้เกษตรกรรายเล็ก
เข้าถึงบริการในราคาถูกเพราะผู้ให้บริการมี 
economies of scale จากฐานลูกค้า

ขนาดใหญ

Field for Knowledge Integration 
and Innovation (FKII) จัดสัมนาและ
เวิร์คชอประหว่างสมาชิกเพ่ือแลกเปล่ียน
งานวิจัยด้านการเกษตรท่ีบูรณาการกับ

ด้านอื่นๆ 

Kisan Suvidha แอปให้ข้อมูลด้าน
การเกษตรครบวงจร อาทิ สภาพ
อากาศ การตลาด การอบรม รวมท้ัง
บริการให้ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ

Farmer’s Portal เว็บไซต์ one-
stop-shopให้บริการข้อมูลแก่

เกษตรกร เช่น เมล็ดพืช ปุย๋ ยาฆ่า
แมลง คู่ค้า และจริยธรรมการเกษตร

• บริการหมายเลขโทรฟรีเพ่ือช่วยตอบ
ปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

• ช่องทางบริการข้อมูลต่างๆ ส าหรับ
กลุ่มผู้รับบริการท่ีมีระดับการเข้าถึง
เทคโนโลยีสื่อสารท่ีต่างกัน (เว็บไซต์/
แอป/ SMS/โทร)

mKisan Portal แพลตฟอร์มท่ี
ผู้เช่ียวชาญสามารถส่งค าแนะน าไปให้

เกษตรกรได้แบบระบุเปา้หมาย

• ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ให้บริการข้อมูล
ด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุทาน (สศก.)

• ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวม
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรท่ีส าคัญ เช่น ราคา  
สถานการณ์การผลิตและการตลาด (สศก.)

• Farmbook แจ้งปรับปรุงข้อมูล
กิจกรรมการเพาะปลูก ติดตามผลการ
แจ้งปรับปรุง รวมถึงติดตามผลการเขา้
ร่วมโครงการภาครัฐ (กสก.)

• Agri-map แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (พด.)

• เกษตรดิจิทัล  ให้บริการ ความรู้ 

ข่าวสาร ด้านการเกษตร และเพ่ิม

ช่องทางส าหรับเกษตรกรตรวจสอบ

สิทธิ์รับเงินเยียวยา/อุทธรณ์ (กษ.)

• มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน

เพ่ือการพัฒนาเกษตรกร (Depa)

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
รวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
องค์ความรู้ด้านการเกษตร (สป.กษ.)
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ขีดความสามารถเชงิดิจิทลัของประเทศไทย ขีดความสามารถเชงิดิจิทลัของประเทศผู้น า (ญ่ีปุ่น) ขีดความสามารถเชงิดิจิทลัของประเทศผู้น า (อินเดีย)



สิ่งที่เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐจะได้รับจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเกษตร
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การวางกลยุทธ์
และวิจัย

การด าเนินงาน

การเข้าถึงบริการ
และสวัสดกิาร

การพัฒนา
ศักยภาพ

• ระบบฐานข้อมูล
ปัจจัยการผลิต –
ราคา ผู้ขาย ความ
ต้องการปจัจัยการ
ผลิตแบ่งตามพ่ืนท่ี 

• ระบบวิเคราะห์เกษตรกรรมที่
เหมาะสมรายเกษตรกร –
ปลูกอะไร

• ระบบคาดการณ์ราคา
สินค้าเกษตรแปรรูป

• ระบบคาดการณ์ราคา
ตลาดของสินค้าเกษตร  
แบ่งตามพ้ืนท่ี

• ระบบให้ค าแนะน าการ
แปรรูปสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง

• ระบบให้ความรู้ ฝึกอบรมเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ออนไลน์ – การเกษตรมูลค่าสูง การใช้เทคโนโลยีการเกษตร การ
บริหารจัดการการเกษตร 

• ระบบข้อมูลสวัสดิการเกษตรกรรายบุคคล– ข้อมูลการประกันรายได้เกษตรกร กองทุนประกันสังคม กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง กองทุนฟื้ นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร สินเชื่อเพ่ือการเกษตร กองทุนพัฒนาการเกษตร กองทุนเงินออมแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการชาวนาประกันภัยพืชผล 

• โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล – เน็ตประชารัฐ / MDES / Free Wi-Fi / ศูนย์ดิจิทัลชุมชน / คลาวด์กลางภาครัฐ / ศูนย์ DGTi นวัตกรรมดิจิทัลท้องถิ่น

• แพลตฟอร์มขายสินค้า
เกษตรออนไลน์ 

• ระบบข้อมูลสภาพแวดล้อม –
อากาศ ดิน น ้า ศัตรูพืช โรค
ระบาด ภัยธรรมชาติ 

• ระบบให้ค าแนะน าการเก็บ
เกี่ยว รายเกษตรกรเช่น 
พิจารณาอากาศ ปริมาณน ้า 

• ระบบข้อมูลผลผลิต /
การเก็บเกี่ยว แบ่งตาม
พ้ืนท่ี

Vision 2570
“มีแพลตฟอร์มกลางข้อมูลเกษตรกรรมของประเทศไทย เพ่ือเป็นตัวกลางในการแลกเปลีย่นเชื่อมโยงข้อมูลภาคเกษตร ท่ีให้ข้อมูลท่ีครอบคลมุในทุกมติิ”

Thailand 
Agricultural 

Data Platform 
(TADP)

• ระบบวิเคราะห์เกษตรกรรมท่ีเหมาะสมรายเกษตรกร
• ระบบข้อมูลผลผลิต/การเก็บเก่ียว
• ระบบคาดการณ์ราคา
• แพลตฟอร์มขายสินค้าเกษตรออนไลน์
• ระบบข้อมูลสวัสดิการเกษตรกรรายบุคคล
• ระบบให้ความรู้เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

เกษตรกร ภาครัฐ

• ระบบบูรณาการข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล 
(Single View of Farmer) เช่น พ้ืนท่ี
เพาะปลูก ประเภทพืชท่ีปลูก ผลผลิต 
ต้นทุน รายได้ หน้ี สวัสดิการ

ประเภทบริการ

ห่วงโซ่มูลค่าการเกษตร

ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเก่ียว การแปรรูป การตลาด



การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME)



เป้าหมายและความท้าทายด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และแนวโนม้ส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรูป

การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
1. SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอ่

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 
2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแข่งขันในยุคดิจทิลัของ SMEs 
3. จ านวนวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพ่ิมสูงข้ึน

โดยประเด็นการขับเคลื่อน รวมถึง
• ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล
• พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

แหล่งทุนของ
ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการทาง
สังคม

บทบาทของภาครัฐ
ระบบนิเวศ
ผู้ประกอบการ

แนวโน้ม
ส าคัญ
ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน

เป้าหมาย
และความ
ท้าทายใน
การบรรลุ 

SDGs

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเนน้การพัฒนาที่
สนับสนุนกิจกรรมทีม่ผีลิตภาพ การสร้าง
งานที่สมควรความเป็นผู้ประกอบการ 
ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมและส่งเสริม
การเกิดและการเตบิโตของวิสาหกิจราย
ย่อยขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึงรวมถึง
ผ่านทางการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การบูรณาการเชือ่มโยงข้อมลู
ระหว่างหน่วยงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเขา้ถงึการ
ให้บริการของภาครัฐในทกุภาค
ส่วนของผู้ประกอบการ 

▪การเชื่อมข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

▪การขาดงบประมาณ
▪การเข้าถึงบริการดิจิทลัของประชาชน
▪การขาดการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

SDGs’ Goal 8

Social Innovation

Entrepreneurship



ภูมิทัศน์ของ Pain Points ที่ SME เผชิญ

ท่ีมา: McKinsey & Company. Beyond banking: How banks can use ecosystems to win in the SME market.
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ช่วงเปิดตัว
(Launch 
Phase)

ช่วงปกติ
(BAU 

Phase)

ช่วงเติบโต

(Growth 
Phase)

ช่วงขยายตัว
(Expansion 

Phase)

SME
Pain

Points

• ธนาคารไม่ให้กู้ยืมเร่ิมต้นท าธุรกิจ จะหาเงินทนุได้จากที่
ไหน

• ศึกษาเจาะลึกตลาดได้ที่ไหน

• จดทะเบียนธุรกิจอย่างไร

• เร่ิมต้นอีคอมเมิร์ซต้องท าอย่างไร

• สามารถพูดคุยกับผู้ประกอบการรายอื่นได้หรือไม่

ช่วงเปิดตัว

• ตลาดแบบไหนที่ควรขยายฐานลูกค้าใหม่

• ท าแบบ B2B หรือ B2C ควรเลือกท าแบบไหน

• หากต้องการส่งออกจะเลือกธนาคารอย่างไร

• เมื่อไหร่ที่ควรจะป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน

• จะหาเงินทุนที่มากย่ิงข้ึนและมอีัตราดอกเบ้ียที่
ต ่าลงได้อย่างไร ช่วงขยายตัว

• จะว่าจ้างและรักษาคนมคีวามสามารถได้อย่างไร

• จะจัดการกับบัญชีอย่างไรไง

• จะรับมือกับการจัดการด้านกฎหมาย และ
ข้อบังคับในการก ากับดูแลทีเ่กี่ยวข้องอย่างไร

• จะเพ่ิมประสิทธิภาพที่ท างานอย่างไร

• ท าอย่างไรถึงจะเพ่ิมยอดขายและใช้จ่ายด้าน
การตลาดอย่างคุม้คา่

• เลือกซัพพลายเออร์ได้เหมาะสมหรือไม่

• จะคาดการณ์ความต้องการสินคา้ได้อย่างไร

ช่วงปกติ

• เข้าถึงเงินทุนหมุนเวยีนได้อย่างไร

• ท าอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วยกระแสเงิน
สด

• เมื่อไหร่ควรจ้างผู้จัดการ

• จะใช้เวลากับการจัดการ HR และค่าตอบแทนให้
น้อยลงได้อย่างไร

• เมื่อมีการท าสัญญาสามารถปรึกษาใครได้

ช่วงเติบโต



ปญัหาด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

ท่ีมา: ปลดล็อก SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรให้เติบโต, ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562)., Pandemic Pushes Millions of Small Thai Companies Into Crisis, Bloomberg (6 Jul 2021) 
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การแข่งขันรุนแรง2

SME ในเมืองรอง
3

ต้นทุนสูง1

นอกจาก SMEs จะมีภาระต้นทุนธุรกิจท่ีสูงแล้ว เช่น ราคา
วัตถุดิบ ต้นทุนการเงิน และ ค่าจ้างแรงงาน ยังเผชิญกับต้นทุน
แฝงท่ีเกิดจากความยุ่งยากในการติดต่อกับภาครัฐ และการขอ
สินเช่ือ

ท้ังจากคู่แข่งท่ีเป็น SMEs การแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ท่ี
ขยายสาขาไปทุกพ้ืนท่ี  และจากการแข่งขันกับธุรกิจ E-
commerce ท่ีท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป

ความท้าทายในการด าเนินธุรกิจมีมากกว่าเมืองหลัก ขนาดของ
ตลาดท่ีเล็ก ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และโครงสร้างพ้ืนฐานไม่
เอื้ออ านวย

การอบรม
6

แม้ว่าโครงการอบรมภาครัฐท่ีให้ความรู้แก่ SMEs จะถูกจัดข้ึน
เป็นจ านวนมาก แต่เน้ือหามีความซ ้าซ้อน ไม่หลากหลาย รวมถึง
การติดตามและประเมินผลไม่ได้ยึดโยงกับความส าเร็จของธุรกิจ 

การขอสินเช่ือมีข้ันตอนซับซ้อน มีเง่ือนไข และใช้เอกสารมาก 
โดย SMEs ท่ีต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเผชิญกับรายจ่ายจาก
การประเมินหลักประกันท่ีซ ้าซ้อน

เงินลงทุน 5

ความยุ่งยากในการติดต่อกับภาครฐั
4

การติดต่อกับภาครัฐมีข้ันตอนซับซ้อน มีเง่ือนไขและใช้เอกสาร
มาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายแฝงสูง

การปรับตัวในยุคดิจิทัล
7

SMEs ประสบปัญหาการขาดแคลนทักษะด้านดิจิทัลและการ
เข้าถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ การไม่มีแนวทางในการ
ปรับเปล่ียนธุรกิจสู่ดิจิทัล และการขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีจ าเป็น 
(ผลการส ารวจความคิดเห็น, สสว. 2563) 



สถานะปจัจุบัน: ดิจิทัลภาครัฐด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ดิจิทัลภาครัฐการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (e-Services for SMEs)

• ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

• สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย

• บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• กรมทรัพย์สินทางปัญญา
• ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน
• กรมสรรพากร
• กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ
• กรมการค้าต่างประเทศ
• ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ

น าเข้าแห่งประเทศไทย
• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล
• กระทรวงแรงงาน
• ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) และ
หน่วยงานอื่น 

หน่วยงานผู้ให้บริการ

การเร่ิมต้นและพัฒนาธุรกิจ
และการขออนุมัติ/อนุญาต

การด าเนินธุรกิจ งานบริการและข้อมูลสารสนเทศ
1 2 3

Biz Portal

แพลตฟอร์มกลางท่ีเชื่อมโยงข้อมูลและงานบริการต่างๆ เพ่ือ
ภาคธุรกิจอย่างครบวงจร ต้ังแต่การขอใบอนุญาตเริ่มต้น
ธุรกิจ ต่ออายุ ช าระธรรมเนียม แก้ไขเปล่ียนแปลง ไปจนถึง
ยกเลิกใบอนุญาต

DBD e-Registrations ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล โปรแกรม Total Solutions for SMEs
รวบรวมบริการ Software และผลิตภัณฑ์การเงินส าหรับ 
SMEs 3 ด้าน ได้แก่ Office Software, POS, 
Accounting

DBD e-Filing ระบบน าส่งงบการเงิน

ระบบจองช่ือนิติบุคคล

DBD DataWarehouse+
คลังข้อมูลธุรกิจท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ทันสถานการณ์
ธุรกิจเพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์

ระบบให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล

ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ระบบยื่นแบบ - ช าระภาษีออนไลน์

Thai SME-GP
ระบบลงทะเบียน SMEs เพ่ือเข้าถึงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

SME ONE
แหล่งรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้  บริการ 
กิจกรรม ตลอดจนโครงการดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ท้ังของ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจ 

SME Connext
เครื่องมือในการส่ือสารข้อมูล ข่าว องค์ความรู้ ข้อมูล
กิจกรรมต่างๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ 
SME ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น

BOI E-Submission
ระบบยื่นค าขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนส าหรับ SMEs

SME Center แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับ SME

Fitbiz แหล่งรวม Podcast สาระดีๆ ส าหรับ SMEs

SME Coach
แพลตฟอร์มรับสมัครและให้บริการโค้ชด้านธุรกิจและด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ SME

ระบบลงทะเบียน ผู้ประกอบการ SMEs
เพ่ือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ การเข้าร่วมหลักสูตรอบรม บริการให้ค าปรึกษา รวมถึง
บริการส่งต่อหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือต่อยอดการความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ

โปรแกรมค านวณสุขภาพทางการเงิน SMEs

คุยกับหมอหน้ี บยส

Thailand Readiness Assessment &
Knowledge Management: TERAK
ระบบประเมินความพร้อมการเป็นผู้ส่งออก

EXIM E-learning
ระบบ E-Learning เพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก

บริการสมัครขอสินเช่ือ SMEs ออนไลน์

ระบบบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการ
ส่งออก-น าเข้าสินค้าท่ัวไป

ระบบรายงานน าเข้า - ส่งออก

Thailand Trust Mark
ระบบยื่นค าขอตรารับรองคุณภาพ T Mark เพ่ือช่วยเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

จองคิวจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจ ากัด (กทม.)

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secure)

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

ออกเลขประจ าตัวนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ (e-
Foreign)

การส่งเสริมวืสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้
ดิจิทัล

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพ่ือการเร่ิมต้นธุรกิจ
อุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund)

SME Knowledge Center
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน SME แก่วิสาหกิจประเภทต่างๆ 

ระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิก (e-
Permit)

Trustmark Thai 
ระบบออกเคร่ืองหมายรับรองและตรวจสอบการมี
ตัวตน และความน่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์ แบ่งเป็น DBD Registered และ DBD 
Verified

E-Service สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Stakeholders) 
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กรมการค้าต่างประเทศ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน

ประชาชน

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมสรรพากร

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า

แห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

กรมศุลกากร
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน)

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

ISMED SME 

Center

กระทรวงพาณิชย์

บริการด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ในปัจจุบัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

และภาคเอกชน



Best Practice 1:  e-SME  (SINGAPORE) 

ท่ีมา: https://www.tech.gov.sg/products-and-services/
120

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ขอบข่ายบริการ

แพลตฟอร์มออนไลน์  e-service และทรัพยากร
ต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การ
สมัครใบอนุญาตและทุน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ
และค าแนะน าเฉพาะส าหรับธุรกิจผ่าน e-Adviser

One-stop ของระบบนิเวศด้านการค้าและโลจิ
สติกส์ ท่ีสนับสนุนความพยายามแปลงข้อมูล
เป็นดิจิทัลและเช่ือมโยงผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่
การค้า ท้ังในสิงคโปร์และต่างประเทศ

One-stop portal ส าหรับธุรกิจในการสมัคร
ทุนตามความจ าเป็น โดยไม่ต้องติดต่อ
หน่วยงานหลายแห่ง โดยมีแบบฟอร์มท่ี
คล่องตัวขึ้น และเส้นทางของการสมัครสู่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• 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 าเร็จ และประโยชน์
• ร้อยละ 83 ของ SMEs ในสิงคโปร์มีกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ดิจิทัล (ร้อยละ 54 ชะลอการน าไปใช้หลังควิด-19 

คลี่คลาย)
• 30,000 SMEs ใช้ Start Digital Pack ระหว่างปี 2562-2563 
• 25,000 SMEs ใช้บริการ SME Centre ต่อปี 

e-SME ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มี e-service ให้บริการแก่ผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ

SMEs ในสิงคโปร์ คือ องค์กรท่ีมีการจ้างงานน้อยกว่า 200 อัตรา หรือมีผลประกอบการประจ าปีน้อยกว่า 200 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ โดย SMEs คิดเป็นร้อยละ 44 ของมูลค่าเพ่ิมองค์กรรวม และร้อยละ 72 ของการจ้างงานรวมของสิงคโปร์ 
(Department of Statistics)

เลขท่ีแสดงถึงนิติบุคคลแต่ละราย ท าให้เกิดความ
สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ โดย
รัฐบาลได้มีการแจกซอฟท์แวร์ท่ีเทียบ UEN กับเลขท่ี
มีอยู่เดิมให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน 

Start Digital Pack 

ช่วย SMEs ใหม่ หรือ SMEs ท่ีใหม่ต่อ
เทคโลยีดิจิทัล เพ่ือเร่ิมธุรกิจโดยใช้การ
แก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
ง่ายต่อการปรับใช้

Digital Resilience Bonus 
จ่ายเงินให้ SMEs ในภาคบริการ
อ า ห า ร แ ล ะ ค้ า ป ลี ก ท่ี ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจาก โควิด-19

Grow Digital 
SMEs สามารถเข้าร่วมใน B-2-B หรือ 
B-2-C e-commerce แพลตฟอร์ม 
และขายของต่างประ เทศโดยอยู่ ใน
สิงคโปร์ได้

SME Digital Tech Hub

ศูนย์ให้ค าแนะน าแก่ SMEs ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ในเร่ืองท่ีซับซ้อน เช่น Data Analytics 
และ Cybersecurity

Advanced Digital Solutions (ADS)

ช่วยองค์กรพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลใน
ระดับท่ีสูงข้ึนและส่งเสริมให้ปรับใช้เทคโนโลยีล ้า
ยุค

บริการ SMEs เช่น การขยายธุรกิจไป
ต่างประเทศ การเงิน ประสิทธิภาพการผลิต 
เป็นต้น ผ่านการให้ค าแนะน า เวิร์คชอป 
โครงการต่างๆ โดยผู้ประกอบการสามารถท า
การนัดหมายออนไลน์ 



Best Practice 2: gBizID System (JAPAN)

ท่ีมา: gBiz ID (https://gbiz-id.go.jp/top/)
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

• Ministry of Economy, Trade and 

Industry (METI)

• Digital Agency 

jGrants ร ะบบอิ เ ล็กทรอนิกส์
ส าหรับเข้าถึงเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ท่ีครอบคลุมทุกขั้นตอน

Mirasapo plus แพลตฟอร์ม

ครบวงจรส าหรับผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs)

Safety Net ระบบยื่นตรวจสอบ

ด้ า น ค ว า ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย

อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์

gBiz Form ร ะ บบยื่ น แ บบฟอร์ ม

ออนไลน์ เพ่ือขออนุมัติโดย Ministry 

of Economy, Trade and 

Industry 

DX Promotion Portal บริการ

ช่ ว ย เ ห ลื อ ธุ ร กิ จ เ พ่ื อ ก า ร น า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

TeCOT ระบบตรวจสอบและจอง

บริการตรวจหาเชื้ อโค วิด 19 เ พ่ือ

อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว

ธุรกิจ (Business traveler)

บริการต่างๆ ของ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) อาทิ

บริการของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงกับ gBiz ID อาทิ

• ระบบประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส ์(Japan Pension Service)
• ระบบบริการธุรกิจการเกษตร (Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries)
• ระบบจดทะเบียนธุรกิจอาหาร (Ministry of Health, Labor and Welfare)
• ระบบบริการธุรการด้านการเงิน (Financial Service Agency)
• ระบบข้ึนทะเบียนธุรกิจจดัการบา้นเช่า (Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism)

Authentification

Account 
Creation

G Biz ID คือ ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของภาครัฐ
ด้านธุรกิจได้โดยใช้บัญชีเดียว gBiz ID ถูกริเร่ิมขึ้นโดย Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
และเร่ิมใช้กับบริการต่างๆ ของกระทรวงก่อนในระยะแรก ต่อมาได้มีการขยายออกไปครอบคลุมบริการด้านธุรกิจที่
อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ จนในปัจจุบันได้ขยายไปครอบคลุมบริการออนไลน์ของภาครัฐกว่า 
20 บริการ



Best Practice 2: Mirasapo Plus (JAPAN)

ท่ีมา: Mirasapo Plus (https://mirasapo-plus.go.jp/)
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ขอบข่ายบริการบนเว็บไซต์ Mirasapo Plus:

Support Systems/Measures 
Navigation

Supporter/Support Agency 
Navigation

Case Study Navigation

บริการช่วยค้นหาระบบ/มาตรการสนับสนุน
ต่างๆ อาทิ เงินอุดหนุน ภาษี ท่ีเก่ียวข้องและ
เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ค้นหา และครอบคลุม
การด าเนินการต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังไปจนถึงขยาย
ธุรกิจ

บริการแนะน าหน่วยงานสนับสนุน/ผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือช่วยให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการแก้ปัญหาของ 
SMEs โดยสามารถเลือกค้นหาได้จากต าแหน่ง
ท่ีต้ังใกล้เคียงและประเด็นปัญหา

บ ริ ก า ร ร ว บ ร ว มก รณี ศึ ก ษ า  ส า ห รั บ
ผู้ปร ะกอบการ ธุรกิ จ  SMEs เ พ่ื อ ใ ช้ เป็น
แนวทางปรับใช้ท้ังด้านการบริหารจัดการและ
การใช้ประโยชน์จากระบบสนับสนุน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• Ministry of Trade and Industry
• Smart Nation and Digital 

Government Group และ GovTech
Japan Patent Office

Mirasapo Plus (‘Supporting the Future’) คือ “One-stop Website” ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ซึ่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนต่างๆ พร้อมท้ังเช่ือมโยงไปยังระบบรับสมัครหรือ
แบบฟอร์มท่ีต้องใช้กรอกใบสมัครเพ่ือรับการสนับสนุน นอกจากน้ี ยังให้บริการค าปรึกษากับผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี SMEs
สามารถเลือกใช้บริการได้

แม้ว่า Mirasapo จะรวบรวมข้อมูลไว้เปน็จ านวนมากแต่ก็มีการจัดหมวดหมู่ท่ีเปน็ระบบ มีฟงักช่ั์นจ ากัดผลลัพธ์การค้นหา รวมท้ังฟงักช่ั์นแนะน าเน้ือหาจาก
ข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิกอีกด้วย

ความส าเร็จ และประโยชน์
• เว็บไซต์ Mirasapo ด้ังเดิมประสบความส าเร็จ มีผู้เข้าใช้เป็นจ านวนมาก ท าให้มีการต่ออายุ
และพัฒนามาเป็น Mirasapo Plus (Version 2)

• ท าหน้าท่ีเป็นฐานข้อมูล “all-in-one” ส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs
• ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็สามารถใช้ประโยชน์จากสถิติและข้อมูลผูเ้ข้าใช้ในการปรับปรุง
นโยบายการสง่เสรมิธุรกิจ SMEs ได้อีกด้วย



Best Practice 3:  e-Estonia in SMEs (ESTONIA)

ท่ีมา: 2019 SBA Fact Sheet Estonia. European Commission และ https://e-estonia.com/solutions/ 
123

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

E-Service ในด้าน SMEs:

e-Estonia ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มี e-service ให้บริการ
แก่ผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ e-residency, e-procurement, e-tax, e-
banking, e-business register และ e-customs เป็นต้น

e-residency 
• เอสโตเนียเป็นประเทศแรกท่ีเสนอ e-Residency ส าหรับการยืนยันตัวตนทาง

ดิจิทัลท่ีออกโดยรัฐบาล และสถานะท่ีสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ี
โปร่งใสของเอสโตเนีย

• ผู้ประกอบการท่ีได้รับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจากท่ัวโลกสามารถตั้งบริษัทใน
สหภาพยุโรป และบริหารธุรกิจออนไลน์จากท่ีใดก็ได้

e-tax
• ระบบการย่ืนภาษีอิเล็กทรอนิกส์จัดท าโดย Estonian Tax and Customs 

Board
• ในแต่ละปี ร้อยละ 98 ของผู้ต้องเสียภาษีย่ืนแบบออนไลน์

e-procurement
• ระบบลงทะเบียนจัดซ้ือจัดจ้างออนไลน์ และข้อแนะน าและการอบรมเพ่ือช่วยธุรกิจ

ในการใช้งาน
• บริการ เช่น eNotification, eSender, eAccess, eCommunication, 

eSubmission, eEvaluation, eAward, eAuction และ eCatalogues เป็น
ต้น

Digital Platform for Participation of Business in High-level Visits to 
Remote Markets (visiidid.ee)
• เป้าหมายเพ่ือเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศและแนะน าเอสโตเนียในฐานะคู่ค้า

ส่งออกท่ีเชื่อถือได้ รวมท้ังจัดตั้งตัวแทนธุรกิจส าหรับผู้มาเยือนชั่วคราวท่ีส าคัญ

e-banking
• การเปิดบัญชีออนไลน์โดยใช้ e-ID หรือ e-Residency การ์ด การสัมภาษณ์ทาง

วิดิโอ และเทคโนโลยีการจดจ าใบหน้า โดยธนาคารได้ยกระดับให้การระบุตัวตน
ของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้น

• ร้อยละ 99 ของการท าธุรกรรมทางธนาคารในเอสโตเนียเกิดออนไลน์

e-business register
• เคร่ืองมือท่ีก้าวหน้าและปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบการลงทะเบียนธุกิจใหม่

ออนไลน์ โดยใช้ ID การ์ด Mobile-ID หรือ e-Residency การ์ด และใช้เวลา
ไม่กี่นาที จากเดิมท่ีใช้เวลา 5 วัน และไม่ต้องใช้การรับรองเอกสาร

• นอกจากน้ี ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนธุรกิจ ย่ืนรายงาน
ประจ าปี บริหารรายชื่อสมาชิกส าหรับพรรคการเมือง หรือ สอบถามรายละเอียด
ของบริษัทอื่นได้

Gateway to Estonia (www.eesti.ee)
• แหล่งข้อมูลและข้อก าหนดท้ังหมดเก่ียวกับการเปิดและบริหารบริษัท เช่น 

กิจกรรมด้านการบริหาร การเร่ิมต้นธุรกิจ ภาษี และข้อก าหนดด้านกฎหมาย ถูก
รวบรวมอยู่ใน portal น้ี 



เปรียบเทียบบริการเชิงดิจทิัลด้านการสง่เสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
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การด าเนินงานตลอด
ห่วงโซ่การส่งเสริม

วิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

การส่งเสริมและติดตาม
การลงทุน

Start Digital Pack ช่วย SME 
ใหม่ หรือ SME ที่ใหม่ต่อเทคโลยี
ดิจิทัล เพ่ือเร่ิมธุรกิจโดยใช้การ

แก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ที่ง่ายต่อการปรับใช้

การวางกลยุทธ์ด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 

บริการดิจิทัล สิงคโปร์

การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่รัฐ

ด้าน SMEs

ญ่ีปุ่น ไทย

Go Business บริการ e-
service และทรัพยากร เช่น จด
ทะเบียนธุรกิจ สมัครใบอนุญาต
และทุน รวมถึงให้ความชว่ยเหลือ
และค าแนะน าผ่าน e-Adviser

BGP One-stop portal ส าหรับ
ธุรกิจในการสมัครทุน โดยไม่ต้อง
ติดต่อหน่วยงานหลายแห่ง

SME Centre บริการ SME เช่น 
การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ 
การเงิน ประสิทธิภาพการผลิต 
เป็นต้น ผ่านการให้ค าแนะน า เวิร์ค

ชอป โครงการต่างๆ

Mirasapo Plus บริการแนะน า
หน่วยงานสนับสนุน/ผู้เชีย่วชาญ 
เพ่ือช่วยให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ

แก้ปัญหาของ SMEs

Mirasapo Plus  บริการช่วย
ค้นหาระบบมาตรการสนับสนุน
ต่างๆ ที่ครอบคลุมการด าเนนิการ
ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังไปจนถงึขยาย

ธุรกิจ

Mirasapo Plus  บริการช่วย
ค้นหาระบบมาตรการสนับสนุนตา่ง 
ๆ รวม เงินอุดหนุนและภาษี

Mirasapo Plus บริการรวบรวม
กรณีศึกษา ส าหรับผู้ประกอบการ

ธุรกิจ SMEs

• DBD DataWarehouse+ (คลังข้อมูลธุรกิจใช้วเิคราะห์
วางแผนกลยทุธ์)

• SME Knowledge Center (เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน SME 
แก่วิสาหกิจประเภทต่างๆ)  (สสว.)

• Biz Portal (แพลตฟอร์มกลางท่ีเช่ือมโยงข้อมูลและงานบริการ
ต่างๆ เพ่ือภาคธุรกิจอย่างครบวงจร) (สพร. และหน่วยงานอื่น)

• SME ONE (แหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ บริการ กิจกรรม
ส าหรับ SME) (สสว.)

• NSW - ระบบการบริการเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) ส าหรับการเข้า ส่งออก และโล
จิสติกส์ รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ

BOI E-Submission
ระบบย่ืนค าขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนส าหรับ SMEs

• ระบบลงทะเบยีน ผู้ประกอบการ SME เพ่ือรับสิทธิประโยชน์ 
เช่น การเข้ารว่มหลักสตูรอบรม (สสว.)

• EXIM E-learning



เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทยกับประเทศผู้น า
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย ขีดความสามารถเชงิดิจิทลัของประเทศผู้น า (สิงคโปร์และญ่ีปุ่น)



สิ่งที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจะได้รับจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้าน SMEs
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การวางกลยุทธ์

การด าเนินงาน

การลงทุน

การพัฒนา
ศักยภาพ

• ระบบอบรมผู้ประกอบการออนไลน์- หลักสูตรอบรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการ บัญชี การเงิน การตลาด เป็นต้น 
• ระบบพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายบุคคล – ให้ค าแนะน าการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการรายบุคคล ผ่านการสัมมนา เวิร์คชอป และ

โครงการต่างๆ และบันทึกประวัติการอบรมและผลการฝึกอบรมเพ่ือวางแผนพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง

• ระบบข้อมูลการลงทุน SMEs –One-Stop Portal ส าหรับย่ืนค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน ค้นหามาตรการสนับสนุน รวมเงินอุดหนุนและภาษี
• ระบบข้อมูลมาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs – ผู้ประกอบการตรวจสอบสิทธิการได้รับความช่วยเหลือของท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
• โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล – เน็ตประชารัฐ / MDES / Free Wi-Fi / ศูนย์ดิจิทัลชุมชน / คลาวด์กลางภาครัฐ / Software / Web Service / Prompt Pay

/ QR Payment

Vision 2570
“ภาคธุรกิจเข้าถึงการท าธุรกรรมกับรัฐ และข้อมูลการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของรัฐ ผ่านแพลตฟอร์มส าคญัครบถ้วนทั้งห่วงโซ่มูลคา่”

Thailand SMEs 
Data Platform 

(TSDP)

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

ผู้ประกอบการ ภาครัฐ

• ระบบบูรณาการข้อมูล SMEs ของ
หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ

• ระบบบูรณาการข้อมูล SMEs ราย
ผู้ประกอบการ (Single View of SMEs) 
เช่น ข้อมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได้ 
ช่วงระยะในวงจร ธุรกิจ เปน็ต้น

ประเภทบริการ

ห่วงโซ่มูลค่า SMEs

ปัจจัยการผลิต การผลิต โลจิสติกส์ การตลาด การบริการ

• ระบบให้ค าปรึกษา SMEs - เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ส าหรับ SME ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 
• ระบบ SME Exchange – ผู้ประกอบการ SMEs สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ ข้อมูล และประสบการณ์การด าเนินงานต่างๆ 

• แพลตฟอร์มขายสินค้าและบริการออนไลน์ในและต่างประเทศ• ระบบข้อมูลการค้าและโล
จิสติกส์ แบ่งตามพ้ืนท่ี

• ระบบ Software as a Service (SaaS) - ให้SME ใช้เพ่ือประกอบธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
• ระบบ SMEs One-stop Service - แพลตฟอร์มกลางท่ีเชื่อมโยงข้อมูลและงานบริการส าหรับ SMEs แบบ End-to-end ท่ีครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่า

• ระบบฐานข้อมูลปัจจัยการ
ผลิต ราคา ผู้ขาย เป็นต้น

• ระบบข้อมูล SMEs แบ่ง
ตามพ้ืนท่ี



การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ด้านแรงงาน



เป้าหมายและความท้าทายด้านแรงงาน และแนวโน้มส าคัญ
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรูป

การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของแรงงานไทย

โครงสร้างตลาดแรงงาน
แนวโน้ม
ส าคัญ
ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรลุ 
SDGs

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมผีลิต
ภาพ และการมีงานทีส่มควรส าหรับหญิง
และชายทุกคนรวมถงึ เยาวชนและผู้มี
ภาวะ ทุพพลภาพและให้มีการจ่ายที่เทา่
เทียมส าหรับงานที่มคีณุคา่เทา่เทยีมกนั

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เชื่อมโยงระบบจัดเก็บข้อมูลและ
คุณสมบัติผู้หางานรายบุคคล เข้า
กับระบบวิเคราะห์คุณสมบัติและ
ทักษะของผู้หางาน เพ่ือระบุ
ต าแหน่งงานว่างทีต่รงกับ
คุณสมบัติของผู้หางาน

▪การเชื่อมข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

▪การขาดงบประมาณ
▪การเข้าถึงบริการดิจิทลัของ
ประชาชน

▪การขาดการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

SDGs’ Goal 8

Workforce and 
Employment

การปฏิรูปการบริหารจัดการ
การเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติ

การจัดตั้งธนาคารแรงงาน
และการจัดท าฐานข้อมูล

▪ การปฏิรูปและการพัฒนา ด้านการเตรียม
คนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

▪ การปฏิรูปและการพัฒนา การเรียนการ
สอนในสาขาช่าง หรืออาชีวศึกษาและฝมีือ
แรงงาน

▪ การปฏิรูปและการพัฒนา ประชากรวัย
ท างาน ก าลังแรงงาน ให้มีศักยภาพ
สามารถใช้ประโยชน์แรงงานได้เต็มท่ี 
ภายใต้โอกาสและเสรีภาพในการเลือก
อาชีพ

▪ การปฏิรูปเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติเชิงรุกอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน

▪ การปฏิรูปเพ่ือส่งเสริมอาชีพของคน
ไทยเพ่ือความม่ันคงด้านแรงงานและ
เพ่ือยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการ

▪ การจัด ต้ังธนาคารแรงงานเ พ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน

▪ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้อย่างบรูณาการเพ่ือการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์และการขับเคล่ือน
แนวนโยบายด้านแรงงาน

การคุ้มครองทางสังคม

ระบบอบรมและรับรองทักษะ

ตลาดแรงงานที่เปิดกว้าง

การสร้างงานและ
ความเป็นผู้ประกอบการ

การเปล่ียนแปลงของงานและทักษะ

โมเดลการท างานรูปแบบใหม่ 
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุมากข้ึน 

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศก าลังพัฒนาไม่กี่ประเทศที่เป็น ‘สังคมสูงอายุ’ (Aging Society) นัยส าคัญประการหนึ่งของปรากฏการณ์ดังกล่าวคือการที่
ขนาดของก าลังแรงงาน (Workforce Population) ในระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง จากการคาดการณ์โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชากรวัยท างานมีแนวโน้มลดลงจาก 43.26 ล้านคนในปี 2563 เป็น 36.5 ล้านคนในปี 2583 การก้าวสู่สังคมสูงวัยแบบ
สมบูรณ์ (Aged Society) 

ผลิตภาพแรงงานที่มีอัตราการเติบโตต ่า

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาพบว่า แนวโน้มผลิตภาพแรงงานของไทยไม่เติบโตมากนัก ภาคอุตสาหกรรมแม้จะมีมูลค่าสูง
กว่าภาคอื่น ๆ แต่ก็ยังมี อัตราการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกันหากเทียบกับประเทศช้ันน าในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ 
และ มาเลเซีย พบว่าผลิตภาพแรงงานของไทยยังคงตามหลังสองประเทศนี้ค่อนข้างมาก

ตลาดแรงงานยังคงไม่มีความสอดคล้อง (Labour Market Mismatch)

ยังคงมีความขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง (ระดับมัธยมศึกษาหรือต ่ากว่า) เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันยังคงไม่สามารถสร้างงานให้แรงงาน
ระดับอุดมศึกษาได้ สาเหตุหลัก คือ ความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน (Vertical Mismatch) ที่ภาคการศึกษาไม่สามารถผลิตก าลังคน
ที่ตรงต่อความต้องการได้ ขณะเดียวกันคุณภาพ การศึกษาก่อให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้อง (Horizontal Mismatch)

ท่ีมา: ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และรวบรวมจากหลายเวบ็ไซต์ 129
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แนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของแรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานท่ีมีความหลากหลายและเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย จากการส ารวจแรงงงานนอก
ระบบโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2561 พบว่า ในจ านวนผู้มีงานท าท้ังสิ้น 38.3 ล้านคน เป็นผู้มีงานท าท่ีไม่ได้รับความคุ้มครอง
หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างานหรือท่ีเรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” จ านวน 21.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 55.3 

การพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ

ในประเทศท่ีก าลังพัฒนาในระดับสูง พบว่าแรงงานรุ่นใหม่มักจะไม่ นิยมท างานประเภท 3 D ได้แก่ งานสกปรก (Dirty Job) 
งานยาก (Difficult Job) และงานอันตราย (Dangerous Job) ส่งผลให้นายจ้างต้องหันไปพ่ึงพาแรงงานต่างชาติกึ่งทักษะ
จากประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม CLMV* การจ้างแรงงานราคาถูกเหล่านี้ส่งผลให้นายจ้างละเลยแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ นอกจากน้ัน ประเทศไทยยังเคยประสบภาวะขาดแคลนแรงงานเน่ืองมาจากการท่ีแรงงาน
ต่างชาติกลับถิ่น ดังปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกันในช่วงสถานการณ์โควิด 19

การขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือเฉพาะ

ปัจจุบันภาคธุรกิจเอกชนมีความต้องการช่างเทคนิคที่มีฝมีือและประสบการณ์ในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านเป็นจ านวนมาก
ข้ึน แต่หาคนท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีปัญหาว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์และการขาดแคลนด้านปริมาณส าหรับก าลังคนในระดับสูง โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิศวกรรมเครื่องกลโลหะการ ไฟฟา้ เคมี เครื่องมือวัดและควบคุมโยธาคอมพิวเตอร)์ ด้านการตลาดและการ
จัดการ ธุรกิจท่องเท่ียว สิ่งแวดล้อมการแพทย์ และเกษตรสมัยใหม่

ที่มา: ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และรวบรวมจากหลายเว็บไซต์ 130
*CLMV - ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam)



สถานะปัจจุบัน: ดิจิทัลภาครัฐด้านแรงงาน

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ดิจิทัลภาครัฐด้านแรงงาน

• ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

• กรมการจัดหางาน
• กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน
• กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

• ส านักงานประกันสังคม
• สภาคุณวุฒิวิชาชีพ
• กรมบัญชีกลาง
• ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

• สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

• ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

• สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

• บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด กับ
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
กระทรวงแรงงาน
หน่วยงานการศึกษา 
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม

หน่วยงานผู้ให้บริการ

การวางกลยุทธ์แรงงาน

1

การค้นหาและสมัครงาน

2 การลดความเหล่ือมล ้า 
การคุ้มครองสิทธ์ิ และการเข้าถึง

บริการและสวัสดิการของ
แรงงาน

3

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน

4

ไทยมีงานท า

เว็บไซต์ศูนย์กลางรับสมัครงาน ท้ังภาครัฐ 

เอกชนรวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม ระบบให้บริการผู้ประกันตนผ่าน
อินเทอร์เน็ต
สมาชิกผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือ
ต ร วจ สอบ ข้ อ มู ลก า ร ส่ ง เ งิ น สมทบ 
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ขอเปล่ียนแปลงสถานพยาบาล รวมถึง
แจ้งประสบอันตรายเน่ืองจากการท างาน 
(e-compensate)

บัตรประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์ 
SSO  Connect

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการ

เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน 

(COVID-19)

e-Service สวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 

(NLIC)

แหล่งข้อมูลกลางด้านแรงงานของ

ประเทศ ซึ่งมีการรวบรวมทิศทาง

ตลาดแรงงาน การวิเคราะห์ความ

ต้องการจ้างงาน อัตราการว่างงาน 

และสัดส่วนก าลังแรงงานของไทย 
M-Powered 

พอร์ทัลเพ่ือการหางาน และพัฒนา

ทักษะของแรงงานท่ีเป็นเยาวชน

M-Powered 

พอร์ทัลเพ่ือการหางาน และพัฒนา

ทักษะของแรงงานท่ีเป็นเยาวชน

Industry Data Space (iDS)

ศู น ย์ ข้ อ มู ล ภ า ค เ ศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ

อุตสาหกรรม รวมถึงสถานการณ์

แรงงาน  เ พ่ื อก ารวิ เ ค ร า ะห์ แล ะ

คาดการณ์ทิศทางธุรกิจ

DSD Smart Skill and 
Services
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้

ปร ะกอบอาชีพ ท่ีอาจเ ป็น อันตราย ต่อ

สาธารณะ  ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557

e-Service พัฒนาฝีมือแรงงาน

DSD m-Learning

แอปพลิเคชันส าหรับผู้รับการฝึก

ยกระดับ

E-Labour บริการประชาชน + แอปพลิเคชั่น Smart Labour 3
แพลตฟอร์มรวบรวมบริการด้านแรงงานอย่างครบวงจร

FTI JOB

ค้นหางานสายงานแรงงาน สภา

อุตสาหกรรม

PROPIN ปักหมุดมืออาชีพ

ฐานข้อมูลคนในอาชีพท่ีผ่านการ

ประเมิน และได้ใบรับรอง

มาตรฐานอาชีพ TPQI E-Training

ระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ

E-Workforce Ecosystem

ระบบฐานข้อมูลและเช่ือมโยงเครือขา่ย

ข้อมูลก าลังคนของประเทศ

JOB.OCSC

เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

งานราชการ 

ระบบภาวะการมีงานท าของ

บันฑิต

ระบบฐานข้อมูลสถิติการมีงานท าของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา

T-OSH Guide

แอปพลิเคช่ันรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือ/แบบประเมินความ

ปลอดภัยในการท างาน

ระบบยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
(e-pension)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล 
(e-csmbs)

ระบบข้ึนทะเบียนและรายงานตัว
ผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่าน
อินเตอร์เน็ต

แพลตฟอร์มบริการ เพ่ือบริหาร

จัดการแรงงานข้ามชาติ 

(โครงการตามแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลปี 2563 – 2565) 
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กรมการจัดหางาน

บริการด้านแรงงาน ในปัจจุบัน

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

ส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส านักงานประกันสังคม

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐนักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)

TPQI E-Training

ระบบให้บริการผู้ประกันตนผ่านอินเทอร์เน็ต

e-Service สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

JOB.OCSC
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยได้รับการจัดอันดับที่สองในตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนารัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของ Digital Competitive Rankings ในปี 2019 โดยสถาบัน IMD และอันดับที่ห้าในการ
จัดอันดับ E-Government Survey ในปี 2020 ขององค์การสหประชาชาติ โดยหนึ่งในการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับ
และพูดถึงอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ระบบสารสนเทศตลาดแรงงาน (Labour Market Information System: LMIS)
เพ่ือการบริหารจัดการด้านแรงงานของประเทศ

ความส าเร็จ และประโยชน์

• เป็นต้นแบบของระบบบริหารจดัการแรงงานท่ีผสมผสานระหวา่ง data-driven LMIS และ service-oriented
LMIS

• มีการเช่ือมโยงกับระบบของภาคเอกชน อาทิ แพลตฟอร์ม MyFuture, แพลตฟอร์ม Whatsnext
• รายงานของ OECD จัดให้ออสเตรเลียเปน็ประเทศผูน้ าด้านการสง่เสริมการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน 

ท่ีมา: https://www.educationestonia.org/

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

พอร์ทลัข้อมูลตลาดแรงงานที่รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข้อมลูที่เปน็ทางการ เพ่ือ
ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจสถานการณ์ตลาดแรงงานในแต่ละพ้ืนที่

ตัวอย่างกลุ่มขอ้มลูทีน่ าเสนอ:

Employment 
Projections
ผลการวิเคราะห์
คาดการณ์แนวโน้ม
ตลาดแรงงานของ
ประเทศในระยะ 5 ปี

Vacancy 
Report
รายงานสรุปต าแหน่งานว่างราย
เดือน จากการประกาศออนไลน์ 
จ าแนกตามภูมิภาค สายอาชีพ 
และระดับทักษะ

Employer’s 

Recruitment Insights
ข้อมูลจากผลส ารวจภาค
ธุรกิจเก่ียวกับเง่ือนไขการr
พิจารณาจา้งงาน

Workforce Shortages

งานวิจัยสถานการณก์าร
ขาดแคลนแรงงาน
และแทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการ 
(Skill Priority List)

แพลตฟอร์มเช่ือมโยงผู้ท่ี
ก าลังหางานเข้ากับผู้ท่ีมีความ
ต้องการจ้างงาน

แพลตฟอร์มให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
ต่าง ๆ แนวโน้มตลาดแรงงาน และ
การคาดการณ์การจ้างงานของแต่ละ
สายอาชีพ

เว็บไซต์สารบัญหลักสูตรและ
คอร์สฝึกอบรมทักษะเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ

แพลตฟอร์มให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าเพ่ือการตัดสินด้าน
อาชีพ

ค้นหาต าแหน่งงานท่ี
สนใจ

ศึกษารายละเอยีด ทักษะท่ี
จ าเป็นและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้อง
กับต าแหน่งงาน

ประเมินทักษะปัจจุบนั ค้นหา
และเข้าถึงหลักสูตรอบรม
เพ่ิมพูนทักษะท่ีจ าเป็น

เข้าถึงข้อมูล/เครื่องมือท่ี
จ าเป็นเพ่ือช่วยในการ
วางแผนอาชีพ

Data-driven 
LMIS

Service-oriented 
LMIS
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Canadian Occupational Projection System (COPS) คือ ระบบการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานท่ีพัฒนาข้ึนโดย

หน่วยงาน Employment and Social Development Canada ของรัฐบาลแคนาดา และถูกใช้งานมาเป็นเวลากว่า 30 ปี 
โดยท าการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานในระยะกลาง (10 ปี) แยกตามระดับทักษะ/การศึกษา และตามกลุ่ม
สาขาอาชีพ เพ่ือประเมินภาวะสมดุลของตลาดแรงงานในอนาคต อันจะช่วยในการออกแบบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือได้
อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างการน าเสนอผลการวิเคราะห์:

ความส าเร็จ และประโยชน์:
• ผู้ก าหนดนโยบายสามารถผลการศึกษาน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายด้านแรงงาน 

การศึกษา และการรับผู้ย้ายถิ่น เป็นต้น
• ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงผลการศึกษาบนหน้าเว็บไซต์ของโครงการ เพ่ือน าไปใช้ประกอบการวางแผนด้านอาชีพ
• นอกจากน้ัน ผลการศึกษายังถูกน าไปบูรณาการในระบบให้บริการ labour market information (LMI) อื่น ๆ อาทิ แพลตฟอร์ม 

Job Bank
ท่ีมา: https://www.educationestonia.org/

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

โครงสร้างการวิเคราะห:์

แหล่งข้อมูลหลักท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ ประกอบด้วย:

• Labour Force Survey

• Census

• National Graduates Survey

สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้ม: 

Shortage/Balance/Surplus

• Post-secondary Student 

Information System

• Demographics  Statics
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

Job Bank (https://www.jobbank.gc.ca/) เป็นเว็บไซต์จัดหางานท่ีบริหารจัดการโดยหน่วยงาน Employment and Social 

Development Canada ของรัฐบาลแคนาดา โดยให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของต าแหน่งงานว่างท่ัวประเทศ ตลอดจนบริการและข้อมูลการ

จ้างงานอื่น ๆ ส าหรับผู้ท่ีก าลังค้นหางาน อาทิ การวางแผนอาชีพ การสร้างประวัติย่อ (resume) การจับคู่งาน และการแจ้งเตือนงานท่ีน่าสนใจ 

ท้ังน้ีธุรกิจ/ผู้ท่ีต้องการจ้างงานก็สามารถใช้บริการประกาศรับสมัครงาน รวมถึงเข้าถึงฐานข้อมูลผู้สมัครท่ีมีศักยภาพได้อย่างกว้างขวาง ผ่านทาง

เครือข่ายท่ีหลากหลายของ Job Bank อาทิ Career Beacon, JobPostings และ LinkedIn เป็นต้น

ท่ีมา: https://www.jobbank.gc.ca/

บริการหลักบน Job Bank:

Job Search Career Planning Trend analysis Hiring

• Alerts ลงทะเบียนเพ่ือรับบริการการ

แจ้งเตือนงาน

• Match บริการจับคู่ผู้ค้นหางานเข้ากับ

งานท่ีเหมาะสมตามทักษะ

• Resume Builder ออกแบบเรซูเม่

ส าหรับสมัครงานออนไลน์

• Browse ค้นหาต าแหน่งงานท่ีก าลัง

เปิดรับสมัครตามประเภทของงาน และ

สถานท่ีท างาน

• Job search advice รวบรวม

ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการสมัคร

งานทุกขั้นตอน

• Equity and inclusion for job 

seekers ฟงัก์ชันช่วยค้นหางานส าหรับ

กลุ่มเปราะบางในตลาดแรงงาน

(Employment Groups)

• Fields of Study ค้นหาข้อมูล แนวโน้ม

การจ้างงานของสาขาการเรียนต่าง ๆ 

เพ่ือประกอบการวางแผนด้านอาชีพ

• Career Quizzes รวบรวม

แบบทดสอบความสนใจ ทักษะความรู้

ความสามารถ และสไตล์การท างานเพ่ือ

ช่วยค้นหาอาชีพท่ีเหมาะสม

• Job Profiles ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ

อาชีพต่าง ๆ อาทิ ทักษะและคุณสมบัติท่ี

จ าเป็น ค่าตอบแทน โอกาสความส าเร็จ 

รวมท้ังต าแหน่งงานท่ีก าลังเปิดรับสมัคร

• Skills Checklist ตรวจสอบรายการ

ทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือค้นหางาน

ท่ีเหมาะสม

• Explore An Occupation เรียนรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ อาทิ ทักษะ

และคุณสมบัติท่ีจ าเป็น ค่าตอบแทน 

โอกาสความส าเร็จ รวมท้ังต าแหน่งงาน

ท่ีก าลังเปิดรับสมัคร

• Compares Wages เปรียบเทียบ

ค่าตอบแทนของงานในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

รวมท้ังค่าตอบแทนของอาชีพท่ีต่างกัน

• Explore Job Prospects ส ารวจ

ความต้องการ และโอกาสทางการงาน

ของอาชีพต่าง ๆ รวมท้ังเปรียบเทียบ

โอกาสของอาชีพท่ีต่างกัน

• Post A Job ลงประกาศรับสมัครงาน 

และเข้าถึงรายการผู้ค้นหางานท่ีมี

ศักยภาพเหมาะสมกับงานท่ีประกาศ เพ่ือ

เชิญชวนให้เข้าร่วมสมัคร

• Recruitment advice รวบรวม

ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการสรร

หาบุคลากรเข้าร่วมท างานทุกขั้นตอน

• Hiring A Diverse Workforce

เคร่ืองมือค้นหาผู้สมัครเฉพาะกลุ่ม 

ส าหรับนายจ้างท่ีต้องการส่งเสริมความ

หลากหลายในท่ีท างาน

Employment Groups คือ กลุ่มคนที่ประสบความยากล 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  ซ่ึงรัฐบาลแคนาดาได้ออกแบบโปรแกรม

ช่วยเหลือ/สนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถบูรณาการเข้ากับตลาดแรงงานได้

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

การพัฒนาเชิงดิจิทัล
ด้านแรงงาน

การบูรณาการเชิงดิจิทัล
ด้านแรงงานกับหน่วยงาน

ทุกฝ่าย

การบูรณาการเชิงดิจิทัลด้าน
แรงงานแบบครบวงจร

1

2

3

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศผู้น า (แคนาดา)

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศผู้น า (ออสเตรเลีย)

เป้าประสงค์: การส่งเสริมศักยภาพและผลติภาพของแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



สิ่งที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจะได้รบัจากการพัฒนารัฐบาลดิจทิัลด้านแรงงาน
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Vision 2570
“แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะก าลังคนท่ีตอบโจทย์ตลาด ยกระดับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยสู่ความย่ังยืนด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล

ผ่านระบบบริการรฐัด้านแรงงานครบวงจร และระบบวิเคราะหข้์อมูลอจัฉริยะ”

ข้อมูล
ตลาดแรงงาน

การค้นหา
และสมัครงาน

การเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการ

การพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน

• Labour Big Data Analytics – ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงานของประเทศ เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานในระยะกลาง (5 ปี) 
และระบุแนวโน้มความต้องการด้านทักษะและสายอาชีพต่างๆ

• Labour Market Information Portal – แพลตฟอร์มให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงาน เพ่ือให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการวางแผนตัดสินใจด้านการศึกษา การวาง
เส้นทางอาชีพ (Career path) รวมถึงการวางแผนเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะใหม่ๆ ท่ีจ าเป็นและตอบโจทย์แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน

• ระบบให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะ  – ระบบวิเคราะห์คุณสมบัติผู้หางานรายบุคคล และระบุทักษะท่ีผู้หางานควรพัฒนา และแนะน าหลักสูตรการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับผู้หางาน
• แพลตฟอร์มฝึกอบรมและรับรองทกัษะออนไลน์ – ระบบบริการข้อมูลหลกัสูตรและการอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ และออกประกาศนยีบัตรแก่ผู้ส าเร็จการอบรม 

และอัพเดทคุณสมบัติและทักษะของแต่ละบุคคลโดยอตัโนมัติ 

• ระบบ e-Service สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – แพลตฟอร์มบูรณาการด้านสิทธสิวัสดิการแรงงาน ท่ีครอบคลุมตั้งแต่การให้ขอ้มูลด้านสิทธิ สวัสดิการแรงงาน การตรวจสอบและ
ใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังระบบกลางรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ส าหรับแรงงาน

Thailand 
e-Labour
Platform

• แพลตฟอร์มข้อมูลตลาดแรงงาน
• แพลตฟอร์มค้นหาและสมัครงาน
• แพลตฟอร์มสิทธิ สวัสดิการแรงงาน
• ระบบพัฒนาและรับรองทักษะรายบุคคล

ประชาชน ภาครัฐ

ประเภทบริการ

• Job Portal – แพลตฟอร์มบูรณาการข้อมูลจัดหางานของประเทศ ซ่ึงรวบรวมต าแหน่งงานว่างจากท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้ผู้สมัครงานสามารถคน้หาต าแหน่งงานว่าง
ท่ีมีอยู่ท้ังหมดได้ผ่านช่องทางเดียว พร้อมท้ังจัดเก็บข้อมูลและคุณสมบัติผู้หางานรายบุคคล เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และทักษะ เพ่ือท าการวิเคราะห์และ
ระบุต าแหน่งงานว่างท่ีตรงกับคุณสมบัติของผู้หางาน และเชื่อมโยงผู้สมัครงานเข้าหานายจ้าง/ผู้มีความประสงค์จ้างงาน โดยเปิดให้นายจ้างสามารถเข้ามาค้นหาผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติตาม
ต้องการ

กลุ่มเปา้หมายด้านแรงงาน

• ระบบบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานของประเทศ
• แพลตฟอร์มวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงาน
ของประเทศ เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจด้าน
นโยบาย

นักเรียน/นักศึกษา หรือ

ผู้ท่ีต้องการวางแผนด้านอาชีพ

ผู้ที่ต้องการ

เข้าสู่ตลาดแรงงาน

แรงงานใน

ตลาดแรงงานปัจจุบัน

นายจ้าง หรือ

ผู้มีความประสงค์จ้างงาน
แรงงานปลดเกษียณ

ผู้ที่ตกงาน 

หรือว่างงาน
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การท่องเที่ยว



เป้าหมายและความท้าทายด้านการท่องเทีย่ว และแนวโนม้ส าคัญ
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เป้าหมาย
วาระปฏิรูป

การท่องเที่ยววิถีใหม่ การท่องเที่ยวเมืองรอง

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการปอ้งกันโรค 
(Medical tourism and Wellness)

แนวโน้ม
ส าคัญ
ต่างๆ ที่
เกิดขึ้น

เป้าหมาย
และความ

ท้าทายในการ
บรรลุ SDGs

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายท่ีสง่เสริมการ
ท่องเท่ียวท่ียั่งยืนท่ีจะสรา้งงาน และส่งเสริม
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ภายในป ี
2573

ความเปน็ไปได้ ความท้าทาย

• การพัฒนาแพลตฟอร์มบรกิาร
ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวไทย ท้ัง
เมืองหลักและเมืองรอง เพ่ือ
ส่งเสริมการจ้างงานและการ
พัฒนาทักษะดิจิทัล

▪ การบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเท่ียว
▪ การก ากับดูแลการท่องเท่ียว
▪ การขาดงบประมาณ
▪ การเข้าถึงบริการดิจิทัลของประชาชน

SDGs’ Goal 8

Smart Tourism

การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียว

คุณภาพสูง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกจิ

• ขับเคล่ือน Happy Model 
(กินดี อยู่ดี ออกกาลังกายดี แบ่งปันสิ่งดี 
ๆ)

• พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
• ส่งเสริมด้านท่ีพัก
• เพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
• สนับสนุนการท่องเท่ียวเรอืส าราญทางน ้า

การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือ
เป็นพลังในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ

• Re-Skill กลุ่มคนในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ เช่น อบรมมัคคุเทศก์ให้มีความรู้
ด้าน Wellness ท่ีถูกต้องและครอบคลุม
หลากหลายมิติท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ รวมถึงพัฒนา
ทักษะด้านภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว
จากภูมิภาค



Painpoint รัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว
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รายงานว่า ข้อมูลส่วนตัวของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยหลุดสู่เว็บไซต์ที่
ง่ายต่อการเข้าถึง โดยข้อมูลที่ร่ัวไหลมีขนาดถึง 200 กิกะไบต์ หรือข้อมูล
ของผู้เดินทางต่างประเทศกว่า 106 ล้านคน (ข้อมูลของชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้าประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน) ประกอบไปด้วย 
ข้อมูลส่วนตัว เช่น วันที่เดินทางมาถึงไทย เพศ ชื่อจริงนามสกุลจริง เลข
หนังสือเดินทาง ประเภทของวีซ่า ด้วยเหตุที่กล่าวนี้ท าให้นักท่องเที่ยวขาด
ความเชื่อมั่นในการรักษาข้อมูลของไทยซ่ึงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางมายังไทย

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยว

ไม่มีการเชื่อมโยงและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในก ากับและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ขาดมาตรฐานในการเชื่อมต่อข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ 
(Sharability) เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลการได้รับวัคซีนโควิด-19 กับผู้ให้บริการ ณ แหล่ง
ท่องเที่ยว

การแบ่งปันข้อมูล

บางพ้ืนที่ขาดการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลหรือ
บรอดแบนด์ความเร็วสูง ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้
บริการดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น GPS, การใช้ 
mobile banking

สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ขาดความพร้อมใช้งานในพ้ืนทีช่นบท

ขาดระบบรวมรวมข้อมูลผู้ให้บริการ หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงช่องทางการ
ติดต่อ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลโรงแรม/ที่พัก บริการให้เช่าพาหนะเดินทาง 
ร้านอาหาร วิธีการเดินทาง เป็นต้น  รวมถึงขาดช่องทางในการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าที่ในท้องที่/เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยตรง เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนภัย และการให้ความช่วยเหลือ

ไม่มีการรวบรวมข้อมูลส าหรับอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

Comparitech บริษัทวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

การประชาสัมพันธ/์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองและการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลยังไม่ดีเท่าที่ควร 
นักท่องเที่ยวกระจุกตัวในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเมืองหลักจ านวนมาก

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง

ความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว และ
ทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการ



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการท่องเที่ยว (Stakeholders) 
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บริการด้านการท่องเท่ียว
ในปัจจุบัน

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการกงสุล

การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

ข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว

Longstay

ระบบฐานข้อมูลน ้าพุร้อน

ระบบภูมิสารสนเทศด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

กรมการท่องเที่ยว

ศูนย์ปฏิบัติการกรมการท่องเที่ยว

Call Center กรมการท่องเที่ยว
0-2401-1111

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ

ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจชาวต่างชาติ/นักท่องเท่ียว

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมส่งเสริมการเกษตร

Tourism Intelligence Center 

cbtthailand.dasta.or.th

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Ease of Traveling

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ภายในประเทศ

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกิ

ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวออนไลน์



ตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย 
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“ทักทาย”แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวระบบ Digital Tourism เต็มรูปแบบเป็น
ตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของไทย 

• ให้บริการ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และจีน
• น าเสนอข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศ
• มอบโปรโมช่ันและสิทธิประโยชน์ให้แก่นักท่องเท่ียวในแต่ละ

ช่วงเวลา
• สามารถจองท่ีพัก บัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์

ของไทย ผ่านการช าระค่าสินค้าบรกิารออนไลน์ได้แบบเบ็ดเสรจ็
• เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการการท่องเท่ียว ช่วยสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันและเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ัวโลก

ลักษณะเด่น



Best Practice: การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการทอ่งเที่ยว
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: การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 
Case study- Leveraging enabling technologies to develop smart tourism
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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 ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

https://www.semanticscholar.org/paper/Developing-a-Capability-Maturity-Model-for-Smart-Lim-Baba/101b3078c79d2ff24460612e15f44016a17643c4
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Capability Maturity
(Level)

การบริหาร Smart Tourism 
(Governing smart tourism)

การจัดการข้อมูลและทรัพยากร
การท่องเที่ยว (Managing 

data and tourism 
resources)

การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการ (Managing 

infrastructure and services)

การส่งเสริมความตระหนักด้าน
การท่องเที่ยวของประชาชน

(Fostering public tourism 
awareness)

อ านวยความสะดวกในการร่วม
สร้างสรรค์ (Facilitating 

co-creation)

ความตระหนักถึงคุณค่าการ
ท่องเที่ยว (Realizing tourism 

values)

Advanced/
Optimizing

• แต่ละท้องถิ่นมีการปกครอง
ร่วมกันเพ่ือเชื่อมโยงสู่ Smart 
Tourism 

• ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
แพร่หลาย และมีส่วนงาน
จัดการด้าน Smart Tourism 

• มีการแบ่งปันข้อมูลท่ีเชื่อถือ
ได้ รวมถึงนวัตกรรมท่ีย่ังยืน
และการบูรณาการทรัพยากร
และข้อมูลการท่องเท่ียว จาก
ทุกภาคส่วนของประเทศ ท้ัง
ภาคอุตสาหกรรม วิชาการ 
ท้องถิ่น/รัฐบาล และประชาชน

• มีการบูรณาการแบบมีพลวัต 
(Dynamic Integration) 
การประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ของทรัพยากรและข้อมูล
การท่องเท่ียว รวมถึงการ
ริเร่ิม crowd-sourcing

• มีเครือข่ายความเร็วสูง 
ปลอดภัย และชาญฉลาดอย่าง
ครอบลุม และมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างนักท่องเท่ียวและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการ
ท่องเท่ียวโดยเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับการบริหารและ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการท่องเท่ียว

• มีเครือข่ายในการตอบสนอง
และจัดการคุณภาพการบริการ 
รวมถึงการจัดหาข้อมูลการ
ท่องเท่ียวแบบเรียลไทม์

• มีการแบ่งปันวิสัยทัศน์การ
ท่องเท่ียวและสภาพแวดล้อม
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ซ่ึงได้รับการ
สนับสนุนจากการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้านการท่องเท่ียว

• มีการแบ่งปันวิสัยทัศน์การ
ท่องเท่ียวแบบครบวงจรใน
ระบบนิเวศการท่องเท่ียว
ท้ังหมด มีความพยายามใน
การปรับปรุงการท่องเท่ียว
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
การท่องเท่ียว

• Bottom-up 
entrepreneurship & 
open-innovation, 
Sustainable voluntary 
co-creations in tourism

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการ
ท่องเท่ียวขับเคลื่อนนวัตกรรม 
Smart Tourism

• มีระบบการด าเนินงานในเมือง
แบบอัจริยะ มีแนวทางการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนที่
ครอบคลุมค่านิยมทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
และค่านิยมอื่นๆ

• มีการตรวจสอบและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบในทุกด้านของ
มูลค่าการท่องเที่ยว และการ
ด าเนินงานของเมืองเป็นเชิง
คาดการณ์เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

Intermediate

• มีวิสัยทัศน์ด้าน Smart 
Tourism แบบรวมศูนย์ 
รวมถึงมีนโยบายและการ
จัดหาทรัพยากรในการจัดการ
อย่างเป็นระบบ

• มีการบูรณาการข้อมูลและ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว
ภายในและระหว่างกันใน
แพลตฟอร์มข้อมูลการ
ท่องเท่ียวของเมือง และมี
การผสมผสานข้อมูลการ
ท่องเท่ียวจากแหล่งท่ี
หลากหลาย

• มีเครือข่ายรวบรวมข้อมูล
นักท่องเท่ียว & การจัดการ
ตอบสนอง เพ่ือรองรับบริการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
แบบเรียลไทม์

• มีวิสัยทัศน์การท่องเท่ียวเป็น
อันเดียวกัน มีความพยายาม
ในการปรับปรุงการท่องเท่ียว
โดยพิจารณาความคิดริเร่ิม
ด้านการท่องเท่ียวและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

• มีโครงสร้างความร่วมมือใน
ด าเนินการในภูมิภาคการ
ท่องเท่ียวท้ังหมด มีกระแส
ตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านการท่องเท่ียว

• มีการจัดการการตรวจสอบ
และปรับปรุงในด้านเศรษฐกิจ
และคุณค่าด้านการท่องเที่ยว
อื่น ๆ รวมทั้งปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

Basic

• การมีส่วนร่วมของเมือง
ท้องถิ่น, ความร่วมมือข้าม
ส่วนโดยใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานและการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว

• มีข้อมูลนโยบายส าหรับการ
ก ากับดูแล ความเป็นส่วนตัว 
ความปลอดภัยและการ
แบ่งปัน ข้อมูลขนาดเล็ก และ
การบูรณาการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว

• มีการจัดระดับของเคร่ืองมือ
วัดผล ความเชื่อมโยง
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง 
เพ่ือปรับปรุงประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวและคุณภาพการ
บริการ

• มีวิสัยทัศน์การท่องเท่ียวท่ีไม่
แน่นอน และมีการริเร่ิมการ
รับรู้คุณค่าการท่องเท่ียวแบบ
ไม่ต่อเน่ือง

• มีความร่วมมือความคิดริเร่ิม
ด้านการท่องเท่ียวบางอย่าง 
และมีการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างจ ากัด

• มีการตรวจสอบ ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
จ ากัด



สิ่งที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจะได้รบัจากการพัฒนารัฐบาลดิจทิัลด้านการทอ่งเที่ยว
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Vision 2570
“นักท่องเท่ียวมีแพลตฟอร์มข้อมูลการท่องเท่ียวกลางท่ีเชื่อถือได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกการท่องเท่ียวไทยอย่างครบวงจร”

บริการข้อมูลการ
ท่องเท่ียว

อ านวยความสะดวก
การท่องเท่ียว

การร้องเรียนและการ
เตือนภัย

• ระบบตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว และใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ – แพลตฟอร์มส าหรับตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์และใบประกอบธุรกิจน าเท่ียว
อย่างถูกต้อง รวมถึงใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เพ่ือความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ และความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

• ระบบตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยและ ป้องกัน/ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – เช่น SHA และ SHA+
• ระบบบริการข้อมูลท่องเที่ยว - บริการข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวชุมชนตามฤดู ของฝาก / ของท่ีระลึก ข้อปฏิบัติของนักท่องเท่ียว กิจกรรม และแหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง/ใกล้เคียง 
• Tourism Intelligence Center - แพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์ท่องเท่ียวภายในประเทศ และสถิติท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียว เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน และการคาดการณ์

นักท่องเท่ียวในอนาคต

• ระบบค านวณราคาค่าบริการสถานทีท่องเทีย่วรวมถึงการร้องเรียน - แพลนฟอร์มค านวณราคากลางการบริการ ณ แหล่งท่องเท่ียว เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ และมีระบบร้องเรียนราคาท่ีไม่
เป็นธรรม ซ่ึงสามารถติดตามสถานะการร้องเรียนได้

• ระบบเตือนภัยแหล่งท่องเที่ยว – แพลตฟอร์มบริการข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัยส าหรับนักท่องเท่ียว และระบบแจ้งเหตุฉกุเฉนิแก่ต ารวจท่องเท่ียว/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
สถานท่ีท่องเท่ียวน้ันๆ

• Smart Tourism – ระบบอ านวยความสะดวกการท่องเท่ียวตั้งแต่การวางแผนการท่องเท่ียว จนถึงการจัดการด้านการเงินเกี่ยวกับการท่องเท่ียว และการเชื่อมโยงข้อมูล
สภาพภูมิอากาศ ณ สถานท่ีท่องเท่ียว

Thailand 
Tourism 
Platform

• แพลตฟอร์มบริการข้อมูลการท่องเท่ียว
• แพลตฟอร์มอ านวยความสะดวกการท่องเท่ียว
• แพลตฟอร์มการร้องเรียนและการเตือนภัย

ประชาชน ภาครัฐ

ประเภทบริการ

กลุ่มเปา้หมายด้านการท่องเที่ยว

• ระบบบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเท่ียวของ
ประเทศ

ประชาชนท่ัวไป
นักท่องเที่ยวชาวไทย

และต่างชาติ
มัคคุเทศก์

เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย

ผู้ประกอบการ/นัก
ลงทุน 



รายละเอียดเปา้หมาย ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมายและ
โครงการส าคัญของยุทธศาสตร์ที่ 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแกภ่าคธุรกิจ

1. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการดิจทิัลของภาครัฐ

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการภาค

ธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ ในด้านส าคัญ1 เป็นร้อยละ 100 ในปี 

2570

2. สัดส่วนบริการของรัฐส าหรับภาคธุรกิจสามารถ

ให้บริการแบบออนไลน์ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 90 ในปี 

2570 

2. ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการที่เป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ

2.1 ศึกษากระบวนการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจด้วยเทค
โนโลยดิจิทัล เพ่ือวิเคราะห์แนวทางแกไ้ข 

2.2 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเจ้าของ
กฎหมายและหน่วยงานผู้ให้บริการเพ่ือทบทวน 
ปรับปรุง นโยบาย และระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินธุรกิจ

2.3 ผลักดันให้เกิดการประกาศและมีผลบังคับใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม

2.4 ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุง
กฎหมาย และน ามาพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรการที่เหมาะสมต่อไป

1. พัฒนาบริการออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือ
เช่ือมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ที่เอ้ือต่อการด าเนิน
ธุรกรรมดิจิทัลและครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจตลอดห่วง
โซ่มูลค่า (End-to-End Service Platform)

1.1 พัฒนาบริการดิจิทัลที่ต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรให้ 
ครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตาม
มาตรฐานกระบวนการทางดจิิทลัและวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือผ่าน
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมลูกลางแบบอัตโนมตัิ ตาม
มาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูภาครัฐ 

1.3 เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์บริการให้ภาคธุรกิจทราบอย่าง
ทั่วถึง

1.4 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอ่คณุภาพบริการ
จากผู้รับบริการ และน ามาปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง

3. จัดให้มีเคร่ืองมือดิจิทัลหรือระบบงานให้แก่
ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน

3.1ภาครัฐจะต้องสร้างกลไกส่งเสริมภาครัฐให้
เกิดการน าเทคโนโลยีดิจทิัล และข้อมูลที่จ าเป็น
และเปิดเผยให้แก่ภาคธุรกิจ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ ในการเลือกใช้
ประโยชน์ 

3.2 ส ารวจ รวบรวมรายช่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม
พร้อมใช้ และข้อมูลเปิดภาครัฐ และรายการ
ผู้ประกอบการที่ให้บริการดิจิทัลที่น่าเช่ือถือ 
เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้ภาคธุรกิจ

3.3 ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้
ประโยชน์จากเคร่ืองมือดิจิทลัและข้อมูลส าหรับ
ภาคธุรกิจ และน ามาปรับปรุงเคร่ืองมือและ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

1 ด้านส าคัญ ได้แก่ ด้าน SMEs, เกษตร, แรงงาน, ท่องเที่ยว

3. ระดับความพึงพอใจของภาคธุรกิจต่อการใช้

บริการออนไลน์ภาครัฐในด้านส าคัญ1

เป็นร้อยละ 85 ในปี 2570

ด้าน
ส าคัญ

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเกษตร แรงงาน การท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธรุกิจ

เปา้หมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
สถานะในอดีต ค่าเปา้หมาย

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

1. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการใช้บริการดจิิทัลของ

ภาครัฐ

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการภาค

ธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ ในด้านส าคัญ1

ร้อยละ - - - 20 40 60 80 1002

2. สัดส่วนบริการของรัฐส าหรับภาคธุรกจิสามารถ

ให้บริการแบบออนไลน์ 

ร้อยละ - 58.663 - 70 75 80 85 90

3. ระดับความพึงพอใจของภาคธุรกจิต่อการใชบ้ริการ

ออนไลน์ภาครัฐในด้านส าคัญ1

ร้อยละ n/a 79.764 - 80 80 80 85 85

1 ด้านส าคัญ ได้แก่ ด้าน SMEs, เกษตร, แรงงาน, ท่องเที่ยว
2 อ้างอิงจากเป้าหมาย/ตัวชีว้ัด แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 รายงานบทวิเคราะห์ระดับความพร้อมรัฐบาลดจิิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยปี 2561-2564 (สพร., 2564)
4 ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตอ่การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 (กพร., 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

ผลสัมฤทธ์ิส าคัญด้านส าคัญ
(Focus Area)

การส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) 

การเกษตร

ด้านแรงงาน

ด้านท่องเท่ียว

• ภาคธุรกิจเข้าถึงการท าธุรกรรมกับรัฐ และข้อมูลการส่งเสริม

ศักยภาพการแข่งขัน 

ผ่านแพลตฟอร์มอย่างครบถ้วนทัง้ห่วงโซ่มูลคา่

• เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลทกุมติิผ่านแพลตฟอร์มกลางข้อมลู

เกษตรกรรมของประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการการตัดสินใจใน

การผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ 

• แรงงานได้รับการพัฒนาทกัษะ และยกระดับการคุ้มครอง

สวัสดิภาพ ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยสู่ความย่ังยืนด้วย

ระบบบริการด้านแรงงานแบบครบวงจร และระบบวิเคราะห์

ข้อมูลอัจฉริยะ

• ธุรกิจท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลทกุมิตผ่ิานระบบวิเคราะห์ข้อมูล

ท่องเที่ยวครบวงจรและใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทลั เพ่ือ

ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7 โครงการส าคัญ
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2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สสว. / สพร.

สศก. / NECTEC, และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านฐานข้อมูล 

สศก., 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 
NECTEC และ GBDI

รง. 

ส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 
และ ททท.

กรมการท่องเท่ียว  /
ภาคธุรกิจเอกชนท่ี
ให้บริการสนับสนุน

ททท. และสมาคมการ
ท่องเท่ียวต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง

2.1 โครงการหนึ่งรหัส 
หนึ่งผู้ประกอบการ

(One Identification: ID One SMEs) 

2.3 แพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนการ
วิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร 

(THAGRI)

2.2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการเกษตร

2.4 โครงการแพลตฟอร์มวิเคราะห์
แนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ 
(Labour Big Data Analytics)

2.5 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลท่องเท่ียวอัจฉริยะด้วย AI บน 
Tourism Intelligence Center 

2.6 โครงการ Tourism 
Supply Management

2.7 โครงการ Amazing Thailand 
Metaverse



ปัญหา ความท้าทาย Best Practice และ Maturity Model ตาม
ด้านส าคัญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐ

การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน

ด้านยุติธรรม



เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 3 โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ประชาชนเช่ือถือและมีส่วนร่วม (Open 
Government & Trust)
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ประชาชน

เพ่ือบรรลุเป้าหมายปี 
2570 ภาครัฐต้อง

สร้าง

Open Government

Trust

Open by Default

Transparency

Empower the People
• Open Data Platform ส าหรับประชาชนในการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ (Co-

Creation)
• Open Government Data and Process เพ่ือความโปร่งใสและเช่ือม่ัน
• ช่องทางรับฟงั และติดตามความเห็น อาทิ เร่ืองร้องเรียน กฎหมาย กฎระเบียบ

ในปี 2570
“เป็นรัฐที่ให้สังคมริเร่ิม และเป็นรัฐที่เก้ือหนุนด้วยการเปิดเผย Data, Process, Service”

Thailand e-Participation 
Platform (TePP)

▪ ระบบกลางกฎหมาย (Law Portal)
▪ ระบบรับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองราว
▪ เชื่อมต่อระบบ e-Budgeting กับระบบ
เบิกจ่ายที่เก่ียวข้อง

▪ ระบบ e-Procurement
▪ ศูนย์กลางขอ้มูลเปิดภาครัฐ – ข้อมูลการ
ด าเนินงานของรัฐ และขอ้มูลสถิติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

▪ โครงการภาษีไปไหน + แพลตฟอร์ม
งบประมาณท้องถิ่น

▪ ปักหมุดพ้ืนทีเ่ส่ียงทจุริต
▪ โครงการ e-Justice  Case management 

system
▪ โครงการ Big data and AI Analytics for 

crime prevention

Need
Outcome

เส้นทางการเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วม เส้นทางการติดตามผลการมีส่วนร่วม และการน าไปใช้ประโยชน์

หาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเปิด
และติดตามกระบวนการท างานเปิด

(Open Process)

แสดงความเห็น หรือ 
Reach out to data owner

(Participate)

Encourage & 
Embed

(Collaboration)

มีการชี้แจง หรือตอบสนอง
ต่อการมีส่วนร่วม

(Build Transparency)

กระตุ้นให้ภาคประชาชน เอกชนน าข้อมูลไปสร้าง
ประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาบรกิาร หรือ
แก้ปัญหาจริง เพ่ือเกิด co-creation ในการสร้าง 
open service ในระยะยาว



การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน



เป้าหมายและความท้าทายด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชนในปัจจุบัน 
และแนวโน้มส าคัญ
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เป้าหมาย
วาระปฏิรูป

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย สาธารณะทุกระดับ (การปฏิรูปด้านการเมือง)
2. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ด้านบริหารราชการแผน่ดิน)

ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบไดข้องประชาชน
1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ข้ันตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม (ด้านกระบวนการยุติธรรม)
2. การขจัดอุปสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต (ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน)
3. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสมัพันธ์เชิงรุกและการจดัการ Fake News (ด้านการสื่อสารมวลชนฯ)

เทคโนโลยีเร่งการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

การตรวจสอบและแก้ไข
ข่าวเท็จ

ช่องทางส่ือสารในการ
ให้ข้อมูลที่โปร่งใส

ประชาชนควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล

แนวโน้ม
ส าคัญ
ต่างๆ ที่
เกิดขึ้น

เป้าหมายและ
ความ

ท้าทายในการ
บรรลุ SDGs

o 11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีด
ความสามารถในการมีสว่นร่วมใหค้รอบคลุมและ
ยั่งยืนเพ่ือการวางแผนและการบริหารจดัการการ
ต้ังถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมีสว่นร่วม บูรณาการ
และยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในป ี2573

ความเปน็ไปได้ ความท้าทาย

• การเปิดช่องทางให้หน่วยงานของรัฐเปิดรับ
ฟงัความคิดเห็น ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคดิเห็น และมีศูนย์กลาง
ทางข้อมูล

▪ การเช่ือมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

▪ การขาดงบประมาณ
▪ การเข้าถึงบริการดิจิทัลของประชาชน
▪ การตอบสนองความต้องการของภาค
ประชาชน

SDGs’ Goal 11

การเปล่ียนแปลงของรัฐบาล

การให้บริการดิจิทัลของ
รัฐที่ปลอดภัย



สถานะปจัจุบัน: ดิจิทัลภาครัฐ ด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ดิจิทัลภาครัฐด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน (e-Participation)

• บริการร่วมของหน่วยงาน
อื่นกับส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน)

• สถาบันอนุญาโตตุลาการ
• ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

• ส านักนายกรัฐมนตรี
• ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

• ส านักงานอัยการสูงสุด
• กรมบังคับคดี
• กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

• ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

• ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน)

• ส านักงานปอ้งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

• หน่วยงานอื่น

หน่วยงานผู้ให้บริการ

การร้องเรียนและร้องทุกข์
การติดตาม สอบถาม ปรึกษาปัญหา
และรับฟงัความคิดเห็นดา้นกฎหมาย 

ระบบค้นหา ตรวจสอบ และบริการข้อมูล
1 2 3

ระบบย่ืนค าเสนอข้อพิพาท

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค

ระบบจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์
(Application)

ระบบรับเร่ืองร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่าน
อินเตอร์เน็ต

ติดตามสถานะคดี

ระบบตรวจสอบเจ้าของส านวนคดี
ล้มละลาย

ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสัมพันธ์เพ่ือ
ตรวจสอบการกระท าผิด มูลฐาน และ

ความผิดฐานฟอกเงิน

ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางเพ่ือการ
รายงานและแลกเปล่ียนข้อมูล (AMCES)

ระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ระบบกลางทางกฎหมาย

ระบบติดตามคดี Ago-Tracking

กระดานถามตอบปัญหาทางกฎหมาย
คลินิกยุติธรรม

ภาษีไปไหน? 
ระบบรายงานข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

• ระบบร้องเรียน อย. และ ระบบสืบค้น
ข้อมูลใบอนุญาตโฆษณาของอย. 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

• ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ กสทช. 
(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ)

• รับเร่ืองร้องเรียนผู้บริโภคออนไลน์ 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์: สพธอ.) 

• การรับ-ส่งเร่ืองร้องทุกข์ระหว่าง
หน่วยงาน (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย: 
คปภ.)

• ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์
ด ารงธรรม 1567 (กระทรวงมหาดไทย)

• ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน (กรม
โยธาธิการและผังเมือง)

• ระบบร้องเรียน (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา)

• ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน (กรมการ
ท่องเที่ยว)

• ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน สบส. (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ)

• แจ้งเร่ืองร้องเรียน (กรมวิชาการเกษตร)
• ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน (กรมการค้า

ภายใน)

Government News:Gnews
ส่ือออนไลน์ภาครัฐ  

ระบบข้อมูลเก่ียวกับจุดให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Application)

ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax 
SSO)
(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรม

ศุลกากร)
อนาคตไทย อนาคตเรา
(ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ)



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน 
(Stakeholders) 
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ส านักงบประมาณ

ประชาชน

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐผู้บริหารภาครัฐ

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

บริการด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใส 
และตรวจสอบไดข้องประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

กรมบัญชีกลาง

ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาครัฐ

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ

กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ส านักงานอัยการ
สูงสุด

กรมบังคับคดี
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

สถาบันอนุญา
โตตุลาการ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส านักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน

ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ส านักงานสภพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ส านักงานผการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถื่น

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

และภาคเอกชน

องค์การต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)



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

ท่ีมา: https://www.epeople.go.kr/, https://www.acrc.go.kr/ https://www.mybudget.go.kr/, https://oidp.net/en/
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

e-People Website เว็บไซต์ที่ช่วยคลี่คลายค าร้องของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานราชการต่างๆ และ
ส่งเสริมให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการปรับปรุงนโยบายต่างๆ โดยสามารถใช้ e-People ได้ทุก
แห่งในโลก
National Participatory Website ระบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ เพ่ือเพ่ิมความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ

e-People Website:

• e-People เป็นระบบออนไลน์ในการจัดการข้อร้องเรียนท่ีระดับทุก
หน่วยงานของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย
ข้ึน

• การจัดหมวดหมู่อัตโนมัติท าให้ ข้อร้องเรียนท่ีได้รับถูกส่งไปท่ี
หน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีสามารถจัดการข้อร้องเรียนได้มีประสิทธิภาพ
ท่ีสุด 

• ระบบท าให้ประชาชนแนะน าเก่ียวกับเรื่องการบริหารจัดการ และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือก่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ี
สร้างสรรค์

ความเป็นผู้น าในด้านการใช้ดิจิทัลเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน จาก E – government Development Index อยู่อันดับท่ี 2 (2020) และ E – participation
Index (2020) อยู่อันดับท่ี 1 ของโลก จาก 193 ประเทศ

National Participatory Website:

• ประชาชนสามารถเสนอโครงการงบประมาณโดยตรงผ่าน National 
Participatory website และร่วมการสนทนาเก่ียวกับประเด็นหลัก
ทางสังคมท่ีเก่ียวกับการเงินการคลัง และแสดงความคิดเห็นต่างๆ  

• ประชาชนสามารถเข้าร่วมและท างานใน Budget Participation 
Group ท่ีด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การทบทวนและการพิจารณา
ข้อเสนอระดับชาติ  

• Participatory Budgeting System เพ่ิมความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการการคลัง เพ่ือให้งบประมาณรัฐเป็นงบประมาณท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วม

https://www.acrc.go.kr/
https://www.mybudget.go.kr/


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

ท่ีมา: https://www.epeople.go.kr/, https://www.acrc.go.kr/ https://www.mybudget.go.kr/, https://oidp.net/en/
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

e-Procurement: KONEPS:

• ระบบรวมจัดซ้ือจัดจ้างแบบ Single Window ส าหรับรัฐบาลกลาง 
และเป็นทางเลือกส าหรับรัฐบาลท้องถ่ินและองค์กรภาครัฐอื่นๆ โดย
ครอบคลุมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างทุกข้ันตอน 

• เ พ่ิมประสิทธิภาพในการท างานจากการแลกเปล่ียนข้อมูลและ
กระบวนการอัตโนมัติ เพ่ิมความโปร่งใส และเพ่ิมความเป็นกลางใน
การประมูล

• ช่วยในการขยาย e-Commerce และการพัฒนา SMEs 

Digital Budget & Accounting System (dBain):

e-Procurement: KONEPS ระบบรวมจัดซ้ือจัดจ้างแบบ Single Window ที่ครอบคลุมกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างทุกขั้นตอน 
Digital Budget & Accounting System: dBain ระบบการบริหารจัดการการเงินแบบศูนย์รวม ที่รวมการ
บริหารจัดการงบประมาณ

• ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจดัการทางการเงิน แบ่งเป็น 4 ระบบ
ย่อย รวมท้ัง Central Financial Management System:
บริหารงานหลักของการบริการจัดการการคลัง เช่น การบริหาร
จัดการโครงการ การบริหารจดัการงบประมาณ และการบริหารจดัการ
กองคลัง

• ระบบท างานแบบ Real-Time, เป็น program-based online ท่ี
ข้อมูลการคลังท้ังหมดจะแสดงออนไลน์ตามโปรแกรมหรือระดับโปร
เจค ง่ายต่อการติดตาม และข้ันตอนการบริหารจัดการด้านการเงิน
ท้ังหมดถูกรบรวมในระบบ

https://www.acrc.go.kr/
https://www.mybudget.go.kr/


Best Practice 2:  e-Participation (ESTONIA)

ท่ีมา:https://tropico-project.eu/
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

Citizens’ Initiative Portal:

• จุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท านโยบาย 
• ประชาชนสามารถเสนอแนวคิดใหม่ส าหรับกฎหมายและนโยบาย หรือ
แนะน าการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและนโยบายท่ีมี 

• ประชาชนต้ังแต่ 16 ปีข้ึนไปสามารถเข้าร่วม ความคิดริเริ่มท่ีเสนอต้อง
ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 1,000 รายช่ือ โดยความคิดริเริ่มท่ีมี
คุณสมบัติจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการรัฐสภาท่ีดูแลเรื่องท่ีเก่ียวข้อง
กับความคิดริเริ่มน้ันเพ่ือพิจารณา การลงรายช่ือสามารถท าได้ท้ัง
แบบเอกสารและออนไลน์ และแนวโน้มเน้นไปท่ีการรวบรวมรายช่ือ
ออนไลน์

i-Voting:

Citizens’ Initiative Portal ระบบดิจิทัลส าหรับให้ประชาชนการย่ืนค าร้องต่อรัฐสภา และก ากับดูแลโดย 
Response to Memoranda and Requests for Explanations and Submission of Collective 
Addresses Act ซ่ึงใช้ในปี 2557 
i-Voting ระบบที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ในโลก และ
เป็นระบบที่ง่ายและปลอดภัย   และช่วยท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกลไกประชารัฐ

ความเป็นผู้น าในด้านการใช้ดิจิทัลเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน จาก E – government Development Index อยู่อันดับท่ี 3 (2020) และ E – participation
Index (2020) อยู่อันดับท่ี 1 ของโลก จาก 193 ประเทศ

• ในปี 2548 เอสโตเนียเป็นประเทศแรกท่ีใช้ i-Voting ในการเลือกต้ัง
ท่ัวประเทศ และสองปีต่อมาได้ใช้ i-Voting ในการเลือกต้ังรัฐสภา

• ในช่วงก่อนการลงคะแนน ผู้มีสิทธิใช้ ID-card หรือ Mobile-ID เพ่ือ
เข้าระบบและลงคะแนน โดยผลจะเข้ารหัส (encrypted) และตัวตน
ของผู้ลงคะแนนจะถูกลบก่อนท่ีข้อมูลจะถึง National Electoral 
Commission for Counting

• ผู้มีสิทธิสามารถลงคะแนนในช่วงก่อนการลงคะแนนไม่จ ากัดจ านวน 
เพราะจะยึดการลงคะแนนคร้ังล่าสุด

• ร้อยละ 44 ของประชาชนใช้ i-Voting
• เวลาสะสมท่ีประหยัดได้จากการเลือกต้ังครั้งล่าสุดเท่ากับ 11,000 วัน
ท างาน 



Best Practice 3:  e-Participation (FINLAND)

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

The New Citizens’ Initiative Act:

• NGO ชื่อ Open Ministry (Avoin Ministeriory) ถูกจัดต้ัง
ขึ้นมาเพ่ือสนับสนุน The New Citizens’ Initiative Act โดยได้
จัดท าเว็บไซต์ www.avoinministerio.fi ส าหรับสนทนา ส่งเสริม 
และลงมติอย่างเป็นทางการเกีย่วกับความคดิริเร่ิม เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการรวบรวมรายชือ่สนับสนุน

• Finnish Ministry of Justice ได้เปิดเว็บไซต์ Citizens’ 
Initiative ที่ www.kansalaisaloite.fi เพ่ือรวบรวมค าแถลง
สนับสนุนต่างๆ

Off-Road Traffic Law :

• รัฐสภาฟนิแลนด์ไม่ได้ผ่านกฎหมายที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันก่อนหน้า
นี้  Finnish Ministry for Environment และ Committee for 
Future of the Parliament จึงเสนอแนวคิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมออนไลน์ในการตัดสินใจประเด็นเกี่ยวกับ Off-road traffic
เพ่ือออกแบบแนวคิดใหม่

• รัฐบาลฟินแลนด์ต้ังเว็บไซต์ ที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับ
กระบวนการทางกฎหมาย โดยเข้าไปสร้างบัญชี แสดงความเห็นใน
ประเด็นต่างๆ โดยผู้มีส่วนร่วมจะเห็นความเห็นต่างๆออนไลน์ ท า
ให้เกิดความโปร่งใส

The New Citizens’ Initiative Act กฎหมายที่ให้ประชาชนของฟนิแลนด์ส่งความคิดริเร่ิมไปที่รัฐสภา และ
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกต้ังสามารถย่ืนค าร้องแก่รัฐบาลให้แก้กฎหมายปัจจุบัน หรือเสนอกฎหมายใหม่ โดยใช้วิธีการ
ท างานที่เกิดจากกลุ่มคนจ านวนมาก (Crowdsourcing) และค าร้องต้องได้รับรายชื่อสนับสนุนอย่างน้อย 
50,000 รายชื่อภายใน 6 เดือน รัฐสภาจึงจะพิจารณา 
Off-Road Traffic Act กฎหมายที่ควบคุมการจราจรนอกเหนือจากถนนที่จัดสร้างขึ้น

ความส าเร็จ
• ยกระดับการมีส่วนร่วมโดยให้ประชาชนเกีย่วข้องในการจัดท า
นโยบาย

• ท าให้ผู้มีอายุ 21-40 ปี มีส่วนร่วม 
• เกิดขั้นตอนการเรียนรู้ส าหรับประชาชนและผู้ท าการตัดสินใจ
• สนับสนุนให้มีความคดิใหม/่ความคิดทีม่ีนวัตกรรมส าหรับการปรับ
นโยบายต่างๆ 

• เพ่ิมความชอบธรรมของการจัดท านโยบาย

ความส าเร็จ
• ประชาชนมีส่วนรว่มอย่างสุภาพและสร้างสรรค์
• ผู้เข้าร่วมอยู่บนพ้ืนฐานความจริงเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมาย
ที่เป็นไปได้ และมีความเห็นบวกเก่ียวกับความเป็นไปได้ของ
โครงการในเชงิประชาธิปไตย เพราะเชื่อว่าเสียงของพวกเขาได้รับ
ฟงั

• ประสบการณ์ crowdsourcing น าไปสู่ การเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วม
เรียนรู้จากกันและกันผ่านความเห็นออนไลน์ และเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดท านโยบายและขั้นตอนทางกฎหมาย

ความเป็นผู้น าในด้านการใชดิ้จิทัลเพ่ือการมส่ีวนร่วมของประชาชน จาก E – government development index (2020) ของประเทศฟนิแลนดอ์ยู่อันดับ
ที่ 4 และ E – participation index (2020) อยู่อันดับที่ 14 จาก 193 ประเทศ

http://www.avoinministerio.fi/
http://www.kansalaisaloite.fi/


เปรียบเทียบบริการเชิงดิจิทัลด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชนกับประเทศผู้น า
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การเสนอและแสดงความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

การจัดท า พิจารณา และ
ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ

e-People Website
(one-stop service)

การร้องเรียนและร้องทุกข์

บริการดิจิทัล เกาหลีใต้

การพิจารณาและตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

เอสโตเนีย ฟนิแลนด์ ไทย

e-People Website
(one-stop service)

• National 
Participatory 

• Digital Budget & 
Accounting System 
(dBain) (ข้อมูล real 
time)

e-Procurement: 
KONEPS

(ข้อมูล real time)

• EESTI.EE
• Consumers 

Disputes 
• Consumer 

Protection

Citizens’ Initiative 
Portal

E-Treasury
(กระบวนการจัดท า
งบประมาณ) 

E-Procurement 
(e-notification, e-

access, e-
submission)

(แสดงข้อมูลการตัดสินใจ)

• Offences to Police
• Chancellor of 

Justice
• National Audit 

Office

• Demokratia.fi 
(summary portal)

• www.kansalaisaloite
.fi

• www.avoinministeri
o.fi

• Tutki Hankintoja
(สืบค้นข้อมูลการใช้
งบประมาณ)

• e-Procurement 
(Hansel Ltd.)

• Tutki Hankintoja
(สืบค้นข้อมูลการใช้
งบประมาณ)

• ระบบจัดการเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ (นร.)

• ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
(สคบ.)

• ระบบรับเร่ืองร้องเรียน
ทางอินเทอร์เน็ต (สผผ.)

• ระบบกลางทางกฎหมาย 
(ราชกฤษฎีกา, สพร.)

• ระบบบริการสอบถาม
ปัญหากฎหมายผ่าน
อินเตอร์เน็ต (อส.)

• e-Budgeting 
• ภาษีไปไหน? 
• อนาคตไทย อนาคตเรา

• e-GP
• ภาษีไปไหน? 
• อนาคตไทย อนาคตเรา

http://www.kansalaisaloite.fi/


เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
ประชาชนกับประเทศผู้น า
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศผู้น า (เกาหลีใต้)

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศผู้น า (เอสโตเนีย)

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศผู้น า (ฟนิแลนด์)

1

2

3



สิ่งที่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐจะได้รับจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการมีส่วนร่วม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน
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การร้องเรียน
และร้องทุกข์

ด้านกฎหมาย

ด้านงบประมาณ

ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง

• ระบบร้องเรียนและร้องทุกข์กลาง– ระบบออนไลน์ในการจัดการข้อร้องเรียนท่ีระดับทุกหน่วยงานของรัฐบาล มีการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติท าให้ขอ้ร้องเรียนท่ีได้รับถูกส่งไปท่ี
หน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีสามารถจัดการข้อร้องเรียนได้มีประสิทธิภาพท่ีสุด สามารถแจ้งสถานะของแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียนอย่างต่อเน่ือง และเม่ือใกล้ครบก าหนดระบบสามารถ
แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และแสดงสถานะเร่ืองร้องเรียนของแต่ละหน่วยงาน นอกจากน้ี ระบบให้ประชาชนแสดงความคิดเหน็และแนะน าเกี่ยวกับเร่ืองการบริหาร
จัดการ ตรวจสอบ และออกเสียงโหวตในบางประเด็นท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีสร้างสรรค์

• ระบบ e-Procurement – ระบบรวมจัดซื้อจัดจ้างแบบ Single Window ส าหรับรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐอื่นๆ โดยครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอน เช่ือมโยงกับ GFMIS, e-Budgeting และ eMENSCR โดยระบบเปิดเผยข้อมูลแบบ real time และระบบเปิดโอกาสให้ใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ และ
ออกเสียงโหวตในบางประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

• ระบบ e-Budgeting – ระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบ Single Window ส าหรับรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐอื่นๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ
งบประมาณทุกขั้นตอน เช่ือมโยงกับ GFMIS, e-Procurement และ eMENSCR โดยระบบเปิดเผยข้อมูลแบบ real time และระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ตรวจสอบ และออกเสียงโหวตในบางประเด็นท่ีเกีย่วกับกระบวนการงบประมาณได้

Vision 2570
“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วยระบบกลางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและมีสวนร่วมแสดงความคิดเห็น”

Thailand e-
Participation 

Platform (TePP)

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

ประชาชน ภาครัฐ

• ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ – เปิดเผยข้อมูลภาครัฐท่ีเป็น
ประโยชน์ และสามารถน าไปท าซ ้าและเผยแพร่ต่อได้

• ระบบข้อมูลรวมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การร้องเรียนและร้องทุกข์ ด้านกฎหมาย ด้าน
งบประมาณ ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง และด้านอื่นๆ ท่ีมีการจัด
หมวดหมู่อัตโนมัติ และวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับให้ภาครัฐน า
ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงแผนและนโยบายให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

ประเภทบริการ

การแสดงความคิดเห็น/
การมีส่วนร่วม

• Law Portal– แพลตฟอร์มด้านกฎหมายกลางของประเทศ ท่ีเปิดเผยข้อมูลด้านกฎหมายแก่ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงและแลกเปลีย่นความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 
เสนอแนวคิดใหม่ส าหรับกฎหมายและนโยบาย หรือตรวจสอบและแนะน าการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและนโยบายท่ีมี โดยประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ังสามารถย่ืนค าร้องแก่รัฐบาล
หากได้รับการออกเสียงสนับสนุนตามเกณฑ์ และเร่ืองจะถูกส่งไปให้คณะกรรมท่ีรับผิดชอบพิจารณาเพ่ือเข้ารัฐสภาต่อไป 

e-Participation

การเข้าถึงข้อมูล การตรวจสอบ การออกเสียง/ลงคะแนน

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ – เปิดเผยข้อมูลภาครัฐท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถน าไปท าซ ้าและเผยแพร่ต่อได้



Flagship Project - กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์และกระบวนการแก้ไขเรื่องราว

* เร่ืองร้องเรียนท่ีมีจ านวนการร้องเรียนมากในเร่ืองประเภทเดียวกัน หรือเป็นประเด็นท่ีมีผลกระทบส าคัญในขณะน้ัน เช่น แก๊งคอลเซนเตอร์ เร่ืองการทุจริตในช่วงเลือกตั้ง เป็นต้น
** สถิติจาก พ.ศ. 2560 https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=39292
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สายด่วน 1111 (Call)
< 2 hrs ในการประสานออก *

ช่องทางการรับเร่ืองจากประชาชน

1111.go.th (Website)
< 72 hrs. ในการ
ประสานออก

จุดบริการร่วม 1111
(Physical) < 36 hrs. ใน

การประสานออก

ตู้ ปณ. 1111 (Mail)
< 8.5 วันท าการ นับจนถึง
การประสานเร่ืองออก

Mobile Application PSC 1111
(Mobile Application)

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

รับเร่ืองและประสานไปยังเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเร่ืองราวร้องทุกข์ (Contact 

Point) แต่ละหน่วยงานผ่าน 

“ระบบจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์”

แจ้งเร่ือง

แจ้งผล
เบ้ืองต้น

รับเร่ืองและด าเนินการในส่วนเก่ียวข้อง แล้ว
แจ้งผลการด าเนินการกลับสู่ระบบฯ หรือตอบ

ผู้ร้องโดยตรง

หน่วยราชการที่เก่ียวขอ้ง

ประสาน

รายงานผล

Traffy Fondue LINE Chatbot 1111
(Line Application)

ระบบจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์

Next 
2566-2570

ส่วนท้องถ่ิน 
กทม. พัทยา อปท. อบจ. 

อบต.

เช่ือมโยง

ศูนย์ด ารงธรรม
เช่ือมหน่วยงานสว่นกลาง

Phase 1

เช่ือมโยง

Phase 2

2568 - 2569 2566 - 2570 กลไกการแก้ไข จัดการเร่ืองร้องเรียนเร่งด่วน/ส าคัญ*

จ าแนกประเภท
เร่ืองฯ

จัดล าดับความส าคัญ และปริมาณ
เร่ืองฯ ประเภทเดียวกัน

ก าหนดเกณฑป์ระเมิน
เร่ืองร้องเรียน

• เร่ืองเร่งด่วน/ ความส าคัญ
ของเร่ืองในขณะน้ัน

• ปริมาณเร่ืองร้องเรียน

ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการแกไ้ขเรื่อง
นั้นๆ หรือ ครม. เพ่ือพิจารณา

กลไกแก้ไข
เร่งด่วน

• พิจารณาเร่ืองฯ
• ออกข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขใน
ระดับชาติ

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=39292


ด้านยุติธรรม
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ต ารวจ อัยการ ศาล

ราชทัณฑ์

ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนนิงานในแต่ละขัน้ตอนไม่มคีวามชดัเจน และไม่มกีารประกาศข้อมลูให้ประชาชนทราบ 

ประชาชน

ขาดการเชือ่มโยงข้อมลู
ระหว่างสถานีต ารวจทัว่

ประเทศ 

ขาดการเชือ่มโยงข้อมลูคดีต่างๆ บนระบบดิจิทัลทั้งระบบยุติธรรม ท าให้การติดตามความคบืหน้าในการด าเนนิคดีท าได้ยาก 

คุมประพฤติ 

ผู้ปฎิบัติงาน 

การติดตาม และตรวจสอบความคืบหน้าเร่ืองร้องเรียน/ คดีความท าได้ยาก
ขาดมาตรการแทนการ
ควบคุมตัวผู้กระท า
ความผิดอาญา

การแจ้งความ/ร้องทกุขต์่าง
ท้องที่มีขอ้จ ากัดเร่ืองเขต

พ้ืนที่การสอบสวน

การประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอขอ้มูล

ผู้ต้องหา

ค่าใช้จ่ายและค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม

ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า 
ขาดการเชือ่มโยงและจัดการ
ข้อมูลระหว่างศาลทั่วประเทศ 

ความช่วยเหลือ และค าแนะน า
ด้านกฎหมายยังมจี ากดัและ

เข้าถึงยาก

การเข้าถึงขอ้มูลความ
ช่วยเหลือ และการคุ้มครอง

ทางกฎหมาย

คดีล้นศาล อัตราการกระท าผิดซ ้าทีสู่ง 

การติดตามดูแลผู้ทีไ่ด้รับการปล่อยตัวชัว่คราว

การสรุปส านวนการสอบสวนและส่งส านวนไปยังพนกังานอัยการ มี
ระยะเวลาที่เหลือให้พนักงานอัยการพิจารณาส่งส านวนนอ้ย การสอบสวน

เพ่ิมเติมอาจใชร้ะยะเวลามาก



วาระปฏิรูปด้านกระบวนการยตุิธรรม 
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เป้าหมาย
➢ การอ านวยความยุติธรรมในแตล่ะข้ันตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค
➢ การบังคับการตามกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล า้ และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

การให้ประชาชนสามารถติดตาม
ความคืบหน้า ขั้นตอนการ

ด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

การรับแจ้งความร้องทุกข์
ต่างท้องที่

การจัดหาทนายความอาสา
ประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุก

สถานีทั่วประเทศ

ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว

การบันทึกภาพและเสียงใน
การตรวจค้น จับกุม และ

การสอบปากค า
ในการสอบสวน

กิจกรรมปฏิรูป

เปา้หมาย หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
กระบวนการยุติธรรมมรีะบบให้
ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้ง
ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 
ขั้นตอน 
• ตราพระราชบัญญัตริะยะเวลาใน
การด าเนินงานขอกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับ
ใช้

• จัดท า/พัฒนาและเชือ่มโยงระบบ
ตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม

เปา้หมาย มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรับค้าร้องทกุข ์
กล่าวโทษและเชื่อมโยงขอ้มูล
ระหว่างสถานีต ารวจทัว่ประเทศ 
ขั้นตอน 
• จัดเตรียมเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักเกณฑ์การดา้
เนินงาน คู่มือการด าเนนิงาน

• รับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้ปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใชง้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

เปา้หมาย มาตรการคุ้มครอง 
ผู้ต้องหาและจ้าเลยเพ่ือให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
ขั้นตอน 
• จัดระบบการปล่อยชั่วคราวที่
รวดเร็ว ไม่อิงฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
ค านึงถึงความปลอดภยัของ
สังคมและมีมาตรการป้องกนัการ
หลบหนี

• พัฒนาระบบประเมินความเส่ียง 
การใช้เคร่ืองติดตามอิเล็กทรอ 
นิกส์(EM) และพัฒนาระบบก ากับ
ดูแล

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส้านักงานศาลยุตธิรรม

เปา้หมาย มาตรการคุม้ครอง 
ผู้ต้องหาและจ าเลยเพ่ือให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้
ขั้นตอน 
• พัฒนาระบบการท างานที่
ต้อง การใช้เทคโนโลยีและ
ประกาศให้สาธารณชน
ทราบ

• ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน ติดตาม
ประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความพึง
พอใจของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

เปา้หมาย ประชาชนได้รับความ
คุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ 
ค าแนะน าด้านกฎหมาย ในการ
ด าเนินคดี การด าเนนิการในชั้น
พนักงานสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
ขั้นตอน 
• ขยายผลให้มีทนายความให้
ค าปรึกษาในสถานตี ารวจทั่ว
ประเทศ

• เก็บสถิติประชาชนและความพึง
พอใจประชาชนผู้มาใชบ้

• สร้างช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีเกิดการทจุริต
หรือประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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แจ้งเร่ืองร้องเรียน

เว็บบอร์ดกระทรวงยุติธรรม

ปรึกษาข้อกฎหมาย รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้ง
เบาะแส-แจ้งเบาะแสความไม่โปร่งใส ความไม่ยุติธรรม 
การทุจริต 

ระบบให้บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม

ติดตามผลงานบริการ ติดตามเลขท่ีค าร้องระบบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/บันทึกแบบค าร้อง 

คุมประพฤติ

แอพพลิเคชั่นส าหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ข้อมูลการคุม
ความประพฤติ แผนการคุมความประพฤติ  ข่าวสาร  แจ้ง
เตือน และติดต่อเจ้าหน้าท่ี

แอปพลิเคชัน

ทะเบียนนักจิตวิทยาฯ

ค้นหารายชื่อผู้ท าหน้าท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ท่ี
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม

รู้หมดกฎหมาย เน้นส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีจ าเป็นและ
ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน เน้ือหาสั้น กระชับและเข้าใจง่าย 
ผู้ใช้งานสามารถท่ีจะค้นหา อ่าน แชร์และบุ๊คมาร์คข้อมูล
กฎหมาย อ่านและบุ๊คมาร์คข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรม 
ส่งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์

Justice Care เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในรูปแบบ Infographic โดยมีการ
อัพเดตข้อมูลทุกวัน เป็นช่องทางติดต่อกระทรวงยุติธรรม ท้ัง
ในFacebook Fanpage สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77
(โทรฟรี) และการส่งข้อความติดต่อภายในแอปฯ โดยมีเจ้าหน้าที่
อยู่ประจ า 24 ชั่วโมง

CIFS e-Service แจ้งเหตุ ต าแหน่ง ภาพสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมี
ผู้เสียชีวิตผ่านเคร่ืองมือ แจ้งเร่ืองการขอรับบริการนิติ
วิทยาศาสตร์ แจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ ติดต่อขอรับศพ 
ติดตามสถานะศพท่ีรอชันสูตรพลิกศพ และติดตามกระดูก 
ติดตามสถานะของการด าเนินงาน

รู้ทัน : Rootan กรมสอบสวนคดีพิเศษ พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการแจ้ง
เบาะแส การเผยแพร่เร่ืองน่ารู้และข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
รูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป
สามารถค้นหา เข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่าย 
สะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง

แอปพลิเคชันบริการประชาชน กรมบังคับคดี

LED Queue : 
ระบบการรับ
จองคิวการ
บังคับคดี
ล่วงหน้า

LED ABC : ค้นหา
และตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคล
ล้มละลายและ
ข้อมูลนิติบุคคล
ล้มละลาย

LED Debt InFo
: ค้นหาและ
ตรวจสอบข้อมูล
อายัดเงินในคดี
และยอดหน้ี
คงเหลือ

LED 
Property : 
ค้นหาทรัพย์
ขายทอดตลาด
ของกรม
บังคับคดี

LED Streaming : 
ชมการถ่ายทอดสด
การขายทอดตลาด
ของส านักงาน
บังคับคดี 25
จังหวัด
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Best practice: E-Justice Case Studies

ท่ีมา: 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

ท่ีมา: 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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การพัฒนากฎหมาย
การพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรม
การลดความเหล่ือมล ้า และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย

▪ ข้อมูลการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก
กฎหมายฯ  ได้ผ่านการบูรณาการ ประมวล 
วิเคราะห์ โดยเทคโนโลยีขั้นสูง และรวบรวม
ไว้ท่ีแพลตฟอร์มกลาง ณ จุดเดียว และ
สามารถติดตามสถานะของการด าเนินการได้
ตามเวลาจริง

▪ การบูรณาการกฎหมายทุกล าดับชั้นให้
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ท่ี
แพลตฟอร์มกลาง ณ จุดเดียว

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงสามารถโหวตในบางประเด็นได้ 

▪ การบูรณาการข้อมูลและบริการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมให้สอดประสานกันอย่างเป็น
องคาพยพ โดยรวมข้อมูลและบริการท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมด ณ จุดเดียว

▪ ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ือประเมินผลได้อย่างแม่นย า
และต่อเน่ือง การประเมินผลข้อมูล
เกิดขึ้นตามเวลาจริง

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงสามารถโหวตในบางประเด็นได้ 

▪ ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและบริการของกระบวนการ
ยุติธรรมภาครัฐ ณ จุดเดียวได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

▪ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
เพ่ือประเมินผลได้อย่างแม่นย าและ
ต่อเน่ือง การประเมินผลข้อมูลเกิดขึ้น
ตามเวลาจริง

▪ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลมี
ครบถ้วน มีคุณภาพดีมาก และรองรับ
ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างดี
เย่ียม

▪ ข้อมูลท่ีสนับสนุนการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมาย ได้ผ่านการบูรณาการ ประมวล 
วิเคราะห์ โดยเทคโนโลยีขั้นสูง และรวบรวมไว้ท่ี
แพลตฟอร์มกลาง ณ จุดเดียว เชื่อมโยง
แพลตฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และติดตาม
การด าเนินการได้ตามเวลาจริง

▪ ระบบสนับสนุนการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายท่ีให้บริการประชาชน (e-Service) ณ 
จุดเดียว

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น รวมถึง
สามารถโหวตในบางประเด็นได้ 

▪ ข้อมูลการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก
กฎหมายฯ  ได้ผ่านการบูรณาการ ประมวล 
วิเคราะห์  และรวบรวมไว้ด้วยกันใน
แพลตฟอร์มกลางบางส่วน และยังมี
กระจายตามแหล่งข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานบ้าง และสามารถติดตามสถานะ
ของการด าเนินการได้

▪ การบูรณาการกฎหมายทุกล าดับชั้นให้
เชื่อมโยงกันกับหน่วยงานทุกฝ่าย 

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

▪ การบูรณาการข้อมูลและบริการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมให้สอดประสานกันอย่างเป็น
องคาพยพ

▪ ระบบกลางของหน่วยงานหลักส าหรับ
ย่ืนค าร้องและเอกสารออนไลน์ ติดตาม
ผล และแจ้งเตือน

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

▪ ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและบริการออนไลน์ของ
กระบวนการยุติธรรมภาครัฐได้ดี แม้
จะไม่ครบถ้วน

▪ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลมี
เพียงพอและมีคุณภาพดี และรองรับ
ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
พอเพียง

▪ การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมาย ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

▪ ระบบสนับสนุนการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายท่ีให้บริการประชาชน (e-Service) 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

▪ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

▪ ข้อมูลการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก
กฎหมายให้มีเท่าท่ีจ าเป็นและสอดคล้อง
บริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของแต่ละ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และยังไม่ผ่านการ
ประมวลหรือวิเคราะห์

▪ ข้อมูลและบริการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของแต่ละ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และยังไม่ผ่าน
การประมวลหรือวิเคราะห์

▪ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน

▪ ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและบริการออนไลน์ของ
กระบวนการยุติธรรมภาครัฐได้จ ากัด

▪ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลกระจุก
ตัวในเมืองและมีจ ากัดในพ้ืนท่ีห่างไกล
และรองรับข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้พอควร

▪ ข้อมูลท่ีสนับนุนการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมาย เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของแต่ละ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และยังไม่ผ่านการ
ประมวลหรือวิเคราะห์

▪ การใช้เคร่ืองมือดิจิทัลในการตรวจสอบและ
บังคับใช้กฎหมายขึ้นกับแต่ละหน่วยงาน และมี
จ ากัด 

การพัฒนาเชิงดิจิทัล
ด้านความยุติธรรม

การบูรณาการเชิงดิจิทัลด้าน
ความยุติธรรมกับหน่วยงาน

ทุกฝ่าย

การบูรณาการเชิงดิจิทัลด้าน
ความยุติธรรมแบบครบวงจร

1

2

3

ขีดความสามารถเชงิ
ดิจิทัลของประเทศไทย

ขีดความสามารถเชงิ
ดิจิทัลของประเทศผู้น า
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การรับค าร้องทุกข์ 
/ แจ้งความ

การติดตามความ
คืบหน้าของ
กระบวนการ
ยุติธรรม

การป้องกัน
อาชญากรรม

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์  - ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และ AI ในการวิเคราะห์แนวทางการป้องกัน
อาชญากรรม เน้นป้องกันสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม (Root causes) และป้องกันการกระท าความผิดผ่านการปรับพฤตินิสัย 
(Recidivism)

• Case Management and Tracking Systems - ระบบติดตามคดีท าให้ข้อมูลหรือบันทึกท่ีมีอยู่ก่อนเป็นดิจิทัล ท าให้การ
ด าเนินการและการจัดการข้อมูลคดีเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยเปล่ียนให้ข้อมูล ช่วยจัดการเอกสารท่ีบันทึกข้อมูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ด าเนินการของศาล และการรับเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับคดีท่ีมาจากผู้เก่ียวข้องกับคดีให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลโดยเรียงตามล าดับ
เหตุการณ์ รวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นเพ่ือควบคุมและรับรองว่าทุกกรณีได้ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง ช่วยให้การติดตามข้ันตอนต่าง 
ๆ ของการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเกิดข้ึนได้ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่ีเก่ียวข้องในคดีจนถึงค าตัดสินของผู้
พิพากษา สามารถเข้าถึงหรืออ่านข้อมูลจากสถานท่ีต่างๆ ได้ การรายงานทางสถิติท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน ลดความซับซ้อนและการ
เข้าถึงชุดข้อมูลท่ีหลากหลายโดยอัตโนมัติ 

Vision 2570  “ยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการบรูณาการข้อมูลและชอ่งทางการสือ่สาร เพ่ืออ านวยความยุติธรรมท่ีมีความโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม”

Thailand
e-Justice

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รับค าร้องทุกข์ / แจ้งความ

• ระบบติดตามความคืบหน้าของ
กระบวนการยุติธรรม

ภาครัฐ

• Case management system การ
เช่ือมต่อฐานข้อมูลระหวา่งหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ต้ังแต่ช้ันต ารวจ 
อัยการ ศาล และหน่วยงานภายใต้
กระบวนการยุติธรรม

ขั้นตอน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ 

• รับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์ กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานี
ต ารวจท่ัวประเทศ เพ่ือช่วยให้การแจ้งความ/ร้องทุกข์ต่างท้องท่ีไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเขตพ้ืนท่ีการสอบสวน

ประชาชน

Criminal justice interoperability platforms 



ประโยชน์ที่จะได้รับ

173

ประชาชน

ภาครัฐ

▪ ย่ืนร้องทุกข์ได้ทุกหน่วยงาน (No Wrong Door)
▪ ติดตามสถานะได้ด้วยตนเอง ทุกเวลา
▪ ลดข้ันตอน ระยะเวลาในการติดตามเรื่อง
▪ รับทราบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
▪ ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการท างานของรัฐ

▪ มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงบนฐานเดียว (Big Data)
▪ ตรวจสอบความซ ้าซ้อนของเร่ืองร้องทุกข์ได้
▪ มีข้อมูลก ากับติดตามการท างาน เพ่ือตัดสินใจในระดับนโยบาย
▪ ทุกหน่วยงานร่วมใช้งานระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ของ สปน. ได้ 

(ระบบกลาง)
▪ ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลระบบ



รายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการ
ส าคัญของยุทธศาสตรท์ี่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

1. ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการด าเนินงานภาครัฐ ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ผ่านช่องทางที่

หลากหลาย

1.1 ร้อยละความส าเร็จของ

การเชื่อมโยงขอ้มูลใน

ระบบหลักด้านการบริหาร

จัดการงบประมาณเป็น

ร้อยละ 100 ในปี 2568

1.2 ร้อยละความส าเร็จของ

การมีช่องทางการส่วนร่วม

ของประชาชนในดา้นส าคญั1

เป็นร้อยละ 100 ในปี 2568

1.3 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา

แพลตฟอร์มกลางทีบู่รณาการขอ้

ร้องเรียนร้องทุกขข์องประชาชน เพ่ือการ

บริหารจัดการติดตามและแจ้งผลอย่าง

เป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 ในปี 2569

2. การพัฒนากลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินงานภาครัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

2.1 จัดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ในรูปบริการและแพลตฟอร์มกลาง
ภาครัฐที่เปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณะ โดย
ประชาชนไม่ตอ้งร้องขอ และสามารถเข้าไป
แสดงความเห็นได้ เช่น การเชื่อมโยงขอ้มูล
ใน 3 ระบบหลักด้านการบริหารและการใช้
งบประมาณของรัฐ

2.2 ส่งเสริมให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ และการด าเนินงานด้าน
งบประมาณของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ที่
สามารถน าไปวิเคราะห์และประมวลผลตอ่ได้

2.3 จัดท ามาตรการ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล
การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
การด าเนินการ

2.4 ติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
เปิดเผยข้อมูลรัฐ เพ่ือพัฒนากลไกการ
ตรวจสอบการด าเนินงานภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง

1. การจัดให้มีระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการเช่ือมโยง 
เปดิเผย และแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐที่เปดิให้ทุก
ภาคส่วนได้ติดตาม และแสดงความคิดเห็น 

1.1 ผลักดันให้หน่วยงานรัฐจัดท าข้อมลูเปิดตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลเปิด ให้
เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยส ารวจชุด
ข้อมูลภาครัฐที่ประชาชนต้องการให้มกีารเปิดเผย 
และประกาศเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐในชดุขอ้มูลที่
ส าคัญ เพ่ือขยายผลต่อไป

1.2 ปรับปรุงระบบบริการภาครัฐให้มีคุณสมบัติรองรับ
การรับความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากประชาชน
หรือผู้ใช้บริการ และติดตามการขัน้ตอนด าเนินงาน
ของรัฐได้

1.3 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ระบบฯ ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง

1.4 ต่อยอดความคิดเห็นของประชาชนรายพ้ืนที ่เพ่ือ
พัฒนาบริการหรือระบบงานของภาครัฐทีเ่หมาะสม
กับแต่ละพ้ืนที่

1.5 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบ และน ามาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

3. จัดให้มีคู่มือ (Guideline) ใน
การจัดการข้อมูลเปดิภาครัฐให้
หน่วยงานสามารถจัดท าชุด
ข้อมูลเปดิภาครัฐที่ปลอดภัย 
(Secure by Design) และไม่
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 จัดท าคู่มือ (Guideline) ในการ
จัดการข้อมูลเปิดภาครัฐ

3.2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานรัฐเพ่ือน าไปใช้งาน

3.3 ประเมินผลการด าเนนิงานของ
หน่วยงานรัฐทีด่ าเนินงานตาม
คู่มือ

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
และ
ค่า

เป้าหมาย

มาตรการ

1 ด้านงบประมาณ ด้านกฎหมาย ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

2.1 ร้อยละของหน่วยงานรัฐทีม่ีการ

ให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐบน

ศูนย์กลางขอ้มูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ

ที่ถูกต้องตามมาตรฐานข้อมลูเปิด

ภาครัฐ เป็นร้อยละ 100 ในปี 2570

2. การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยประชาชนไม่ต้องร้องขอและประชาชน

สามารถน าไปใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น

2.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีม่กีารน าขอ้มูล

เปิดภาครัฐที่ไดร้ับการเปิดเผยผ่านศูนย์กลาง

ข้อมูลเปิดภาครัฐได้รับการน าไปวิเคราะห์เพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมและบริการโดยภาคเอกชน 

หรือประชาชน อย่างน้อย 10 โครงการ/กิจกรรม 

ในปี 2570

4. จัดให้มีช่องทางรับฟงัความคดิเหน็ในการ
ก าหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ส่งเสริมการน าความเห็นประชาชนไปสู่การ
พัฒนาบริการจริงรายพ้ืนที่ (Strong from 
the bottom)

4.1 ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบ
วิธีการในการด าเนนิการรับความคดิเห็น ไปสู่
กระบวนการก าหนดนโยบายที่ชดัเจน

4.2 จัดท าต้นแบบและทดสอบระบบรับฟงัความ
คิดเห็น และติดตามการตอบสนองต่อความ
คิดเห็นของประชาชน

4.3 ขับเคลื่อนการเชือ่มโยงฐานข้อมลูความคดิเห็น
ในระดับพ้ืนที่กบัหน่วยงานเป้าหมายระดับ
ท้องถิ่น

4.4 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้และเขา้
ใช้ระบบ

4.5 ประเมินผลการด าเนนิงานเพ่ือน ามาพัฒนา/
ปรับปรุงช่องทางรับฟงัความคิดเห็นให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้

ด้านส าคัญ การมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน ด้านยุติธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
หน่วย

นับ

สถานะในอดีต ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

1. ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

ในการด าเนินงานภาครัฐ 

ที่มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย

1.1 ร้อยละความส าเร็จ

ของการเช่ือมโยงข้อมูล

ในระบบหลักด้านการ

บริหารจัดการ

งบประมาณ

ร้อยละ – – อยู่ระหว่างศึกษา

โครงการ

60 80 100
(ระบบเสร็จและ

ใช้งานได้

สมบูรณ์)

– –

1.2 ร้อยละความส าเร็จ

ของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในด้านส าคัญ1

ร้อยละ – – พัฒนาระบบ Law 

Portal และภาษีไป

ไหน เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างการ

ต่อยอดระบบ

60 80 100

(ระดับ
ความส าเร็จ

ของการจัดท า

ช่องทางการมี

ส่วนร่วม)

– –

1.3 ร้อยละความส าเร็จใน

การพัฒนาแพลตฟอร์ม

กลางที่บูรณาการข้อ

ร้องเรียนร้องทุกข์ของ

ประชาชน เพ่ือการบริหาร

จัดการติดตามและแจง้

ผลอย่างเป็นระบบ

ร้อยละ – – พัฒนาระบบ

• ติดตามผลและ

สถานะเร่ืองร้อง

ทุกข์ 

• ระบบการรายงาน

ผล 

• ส ารวจความ

ต้องการจากส่ือ

สังคมออนไลน์

• ระบบแบบส ารวจ

ความพึงพอใจ

• การรับเร่ืองราว

ร้องทุกข์ผ่าน 

LINE:@psc1111

– 50
(เชื่อมโยง

ข้อมูลและ

บูรณาการ

ข้อมูลของ

หน่วยงาน)

– 100
(ขยายผลการ

เชื่อมโยง

ฐานข้อมูลไป

ยังหน่วยงาน

ในระดับ

ท้องถิ่น)

–

1 ด้านงบประมาณ ด้านกฎหมาย ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยนับ
สถานะในอดีต ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

2. การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ

โดยประชาชนไม่ต้องร้องขอ และ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

2.1 ร้อยละของหน่วยงานรัฐทีม่ีการ

ให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐบนศูนย์

ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบที่ถูกตอ้ง

ตามมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

ร้อยละ - - - 80 85 90 95 100

2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ีการ

น าข้อมูลเปิดภาครัฐทีไ่ด้รับการเปิดเผย

ผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐได้รับการ

น าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและ

บริการโดยภาคเอกชน หรือประชาชน 

กิจกรรม/

โครงการ

- - - อย่างน้อย 2 

กิจกรรม/

โครงการ

อย่างน้อย 4 

กิจกรรม/

โครงการ

อย่างน้อย 6

กิจกรรม/

โครงการ

อย่างน้อย 8

กิจกรรม/

โครงการ

อย่าง

น้อย 10 

กิจกรรม/

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปดิเผยข้อมูลเปดิภาครัฐ

ผลสัมฤทธ์ิส าคัญด้านส าคัญ
(Focus Area)

9 โครงการส าคัญ

2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ส านักงบประมาณ

สปน., มท. (ศูนย์ด ารง
ธรรม), ศูนย์เทคโนฯ 
มท., สพร.

สนง.คณะกรรมการ
กฤษฎีกา และ สพร.

สพร, องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน, องค์กรต่อต้านคอร์รัป

ชัน, ส านักงบประมาณ, 

กรมบัญชีกลาง

ปปช.

สพร.

หน่วยงานในสังกัด ยธ, 
ศาลยุติธรรม, ส านักงาน
อัยการสูงสุด และ ตร.

สป. ยธ., ตร.

ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม

การมีส่วนร่วม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ของ

ประชาชน 

ด้านยุติธรรม

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการด าเนินงานภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ ด้วยระบบกลาง

ท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและมสีวนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น

• ยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วย

การบูรณาการข้อมูลและช่องทางการสื่อสาร 

เพ่ืออ านวยความยุติธรรมท่ีมีความโปร่งใส 

สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม

3.3 โครงการ Law Portal

3.2 โครงการระบบจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์

3.6 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมลูเปิดภาครัฐฯ 
(Open Data)

3.1 โครงการ 
New e-Budgeting

3.4 โครงการภาษีไปไหน

3.7 โครงการ e-Justice  Case 
Management and Tracking System

3.8 โครงการ Big data and AI Analytics 
for Crime Prevention

3.9 โครงการระบบศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ

ยุติธรรม (DXC)

3.5 โครงการ
ปักหมุดพ้ืนท่ี
เสี่ยงต่อการ
ทุจริต
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ปัญหา ความท้าทาย Best Practice และ Maturity Model 
ตามด้านส าคัญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการเปล่ียนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่
ยืดหยุ่น คล่องตัว และขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น 

Common Services Foundation



API gateway/ 
Gov Analytics

Secure 
information 
exchange/ 

Scalable hosting

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

& Notify/  
Payment

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 4 ภาครัฐที่ปรับตัวทันเวลา  (Agile Government)
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Agile Government

Data-Driven

Seamless

ในปี 2570
ภาครัฐที่ปรับตัวทันเวลา  (Agile Government)

Digital ID & 
Signature

E-Certification/ 
License

Common Components/ 
Shared services, 

Standard

TGIX

Government Data Exchange

Registration 
- USER Acc.

Digital 
Payment

Tracking/ 
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 

ศูนย์ DGTi
ONDE’s Capacity 
Building Project

DEPA’s Capacity 
Building Project

Government Application 
analytics

Middleware stack

Common services

Infrastructure 
backbone

TECH STACK



Common Services



ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคล่ือนรฐับาลดิจทิลัด้าน Common Services
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ข้อมูลปริมาณมากที่หลากหลายและซับซ้อน

ถูกจัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงานที่มีมาตรฐานต่างกัน ท าให้ยากต่อการเชื่อมโยงข้อมูล

มีกฎระเบียบที่อาจจ ากัดการบูรณาการข้อมูลในเชิงปฏิบติั ที่ต้องได้รับการให้ความรู้กับหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ
นิติบุคคล

~ 3 ล้านองค์กร

บุคคลธรรมดา

~ 63 ล้านคน

ชาวต่างชาติ

~ 28 ล้านคน

เสียชีวิต

กระทรวง

ศึกษาธิการ

กระทรวง

สาธารณสุข

กระทรวง

คมนาคม

กระทรวง

แรงงาน

กระทรวง 

มหาดไทย

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

รวมท้ังสิ้น 20 กระทรวง กว่า 146 กรม 
และมากกว่า ~6,000 งานบริการ และ
เป็นบริการ e-service แลว้ > 325 

บริการ

กระทรวง

พัฒนาสังคมฯ

กระทรวง

การคลัง

ล าดับ
ประสบการณ์

ก าเนิด

การศึกษา

อาชีพ

ครอบครัว

ทรัพย์สิน คดีความ

สุขภาพ

กฎหมายหรือ 
กฎระเบียบ

ตัวอย่างกฎหมาย

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ

(ร่าง) พรบ.การปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน
การด าเนินการ
ในรูปแบบดิจิทัล 

… และอื่นๆ
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562

โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของแต่
ละหน่วยงานมี Legacy ในการ
พัฒนามายาวนาน

TECH A TECH B TECH C

Specification และ Feature ของ
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของแต่ละ
หน่วยงานมีการพัฒนามายาวนาน และ
บุคลากรมีความคุ้นชนิ ท าให้เม่ือต้องการ
เชื่อมให้ท างานร่วมกันได้ต้องมีการ
ปรับปรุงระบบให้กับหลายหน่วยงาน
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นักวิจัย ภาคธุรกิจ
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บริการด้าน Common 
service ในปัจจุบัน

ส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม

สพร. สพธอ.

ประชาชน

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

กรมการปกครอง

ธปท.

กพร.

ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาล
ข้อมูล

ส านักงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรมบัญชีกลาง

Digital 
Service 

Sandbox
NRCA

ETDA Connect

e-
Timestamping

Digital 
signature



184

Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้าน Common Services

184

การเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล
(Data Integration)

ความปลอดภัยของข้อมูล 
(Data Security)

การก ากับดูแลข้อมูล
(Data Management)

การให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการภาครัฐและประชาชน

▪ มีระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง (Data Sharing 

Platform) 

▪ ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางใช้เลขบุคคล 13 หลัก 

หรือเลขนิติบุคคล เป็นดัชนีในการเช่ือมโยงข้อมูล ได้

ทุกประเภทและทุกชุดข้อมูลเพ่ือยกระดับงานบริการ 

(Single View of Customer and Business for 

Government Service Transformation)

▪ ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางมีรายการข้อมูล และ

บริการท้ังหมดท่ีสามารถเรียกใช้งานจากระบบ 

สามารถสร้าง แก้ไข เรียกดูรายการได้ 

(Data and Service Directory)

▪ ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางสามารถเช่ือมโยงข้อมูล

แบบ real-time เพ่ือรองรับงานบริการภาครัฐ และ

แบบ Batch เพ่ือรองรับการจัดการข้อมูลเพ่ือ

ผู้บริหาร

▪ หน่วยงานสามารถลงทะเบียนเพ่ือเช่ือมต่อกับระบบเช่ือมโยงข้อมูล

กลาง และมีการพิจารณาอนุมัติผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

(Service Provider / Consumer Registration)

▪ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถส่งค าร้องเพ่ือขอใช้ข้อมูล และค าร้องถูกส่งไปยัง

หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ

เช่ือมโยงข้อมูลกลาง (Service Permission Request)

▪ มีการยืนยันตัวตนของผู้เรียกใช้ขอ้มูลเม่ือมีการส่งค าร้องขอใช้

ข้อมูลผ่านระบบกลาง (System User and Data Request User 

Authentication) 

▪ มีการจ ากัดสิทธ์ิในการเข้าถึงบริการเพ่ือเรียกใช้ข้อมูล และการ

เข้าถึงข้อมูลตามระดับการก าหนดสทิธ์ิเม่ือมีการเช่ือมโยงผ่านระบบ

กลาง สามารถบริหารจัดการสิทธ์ิได้ (Service & Data 

Authorization)

▪ สามารถบันทึกประวัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบกลางเพ่ือการ

ตรวจสอบ (Transaction Tracking & Audit)

▪ มีการก ากับและบริหารจัดการข้อมูล

หลักท่ีต้องเช่ือมโยงเพ่ือยกระดับ

งานบริการ (Data Governance)

▪ Master Data Definition

▪ Data Policy

▪ Data Definition Change 

Management

▪ มีการก ากับและบริหารจัดการ

คุณภาพของข้อมูล (Data Quality 

Management)

▪ Data Quality KPI Definition

▪ Data Quality Monitoring & 

Cleansing)

▪ มีระบบ Analytics บนแพลตฟอมร์มคลาวด์ของรัฐ 
เพ่ือวิเคราะห์และประมวลกิจกรรมของรัฐบาง
กิจกรรมบนโครงสร้างกลางร่วม

▪ มีช่องทางการให้บริการรัฐบาลดิจิทัลท่ีหลากหลาย
ช่องทางแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวกฯ

▪ มีการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานรัฐ (SaaS) เป็นบริการ
ร่วมกันของหน่วยงานรัฐโดยรวม เช่น บริการยืนยัน
ตัวตน บริการอนุมัติค าขอ บริการออกใบอนุญาต

▪ มีระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐส าหรับ
หน่วยงานผู้ให้บริการประชาชน

▪ มีแพลตฟอร์มมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ี
สามารถน าไปใช้พัฒนางานบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประหยัดทรัพยากร

▪ มีการเช่ือมโยงข้อมูลแบบ Online หรือแบบ Batch 

ระหว่างหน่วยงานตามมาตรฐานรหรือท่ีก าหนดใน

บันทึกข้อตกลง

▪ มีการยืนยันตัวตน จ ากัดสิทธ์ิตามบันทึกข้อตกลงเพ่ือแลกเปลีย่น

ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

▪ มีการบันทึกประวัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือตรวจสอบการท างาน

▪ มีการบริหารจัดการข้อมูลและ

คุณภาพข้อมูลเพ่ือรองรับการ

เช่ือมโยงเม่ือมีการท าบันทึก

ข้อตกลง

▪ มีการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานรัฐ (SaaS) โดยมีบาง
หน่วยงานรัฐท่ีใช้งานระบบงานเดียวกัน

▪ มีระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐส าหรับ
หน่วยงานผู้ให้บริการประชาชน แต่ยังเป็นการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานเป็นหน่วยๆ ไป

▪ แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ข้อมูลดิจิทัล แต่ยังขาด

มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

▪ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ ▪ ยังไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลและ

คุณภาพข้อมูลท่ีชัดเจน

▪ มีโครงการการจัดซื้อการบริการด้าน IT โซลูชัน 
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์โดยรวม โดยเป็นการรวม
ซื้อจากภาคเอกชนโดยรัฐ เพ่ือลดตุ้นทนการจัดซื้อ
จัดจ้างของประเทศ

การพัฒนาระบบข้อมูลให้
เปน็ดิจิทัล 

(Digitize Data)

บูรณาการข้อมูลแบบ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน

บูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลกลาง

เป้าประสงค์: การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการท างานบนบริการร่วม และบูรณาการข้อมูล



Foundation
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• การขาดแคลนของบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงที่จ าเป็นต้องพัฒนา Digital Leadership รวมถึงบุคลากรใน
ทุกระดับ จ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานความรู้ดา้นดิจทิัล หรือ Digital Literacy

• DCIO ของหน่วยงานระดับกรมส่วนมากมรีะยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต ่ากวา่ 1 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ของ DCIO 
และจ านวนหลักสูตรทีเ่ข้าอบรม ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญในเชิงบวกต่อจ านวนโครงการที่ผลักดันส าเร็จ 

• หน่วยงานต่างๆ มีแนวโน้มต้องการบุคลากรทีท่ างานด้านสารสนเทศมากข้ึน และอาจเกิดการขาดแคลนของบุคลากรทีท่ างานตรงสาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดข้ึน ท าให้หน่วยงานต้องหันไปพ่ึงพาบุคลากรจากสายงานอ่ืนๆ เพ่ือมาปฏิบัติงานแทน

บุคลากร

ประเด็นปัญหาด้านข้อมูล

ข้อมูลส าคัญของบางหน่วยงานยังไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
หรือข้อมูลมีคุณภาพที่ไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
และ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่าง
หน่วยงาน

ประเด็นปัญหาด้านแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐยังขาดความพร้อมในการเช่ือมต่อระบบ
ฐานข้อมูลของตนเข้ากับระบบ GDX หน่วยงานต่าง ๆ ใช้
แพลตฟอร์มหลักที่ไม่เหมือนกัน ท าให้หน่วยงานต้องสรรหา
แพลตฟอร์มมากข้ึน ข้อมูล โครงสร้างพ้ืนฐาน
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บริการด้าน Foundation ในปัจจุบัน

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.)

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
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ประชาชน

ผู้บริหารภาครัฐ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(Government Data Center and 
Cloud service : GDCC)

มาตรฐานหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะดิจิทัล
ส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรของรัฐ

OCSC Learning Portal

Critical information infrastructure

National CERT & Sector-based CERT

ระบบย่ืนขอรับรองหลกัสูตรเพ่ือพัฒนา
ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบคุลากร
ภาครัฐ หรือระบบ TACC (Training 
Accreditation & Course 
Certification)



Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้าน Foundation

188

การให้บริการ
ผู้รับการฝึกอบรม และผู้ฝึกอบรม

การพัฒนาระบบฝึกอบรม การบริหารจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ

▪ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลใหบ้รกิารต่างๆ 
ผ่านระบบออนไลน์ และทางไกล โดยรวมไว้ท่ี
ศูนย์กลาง (Hub) ให้แก่บุคลากรภาครัฐระดับ
ต่างๆ

▪ การจัดท าระบบ Career Path เพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ทักษะดิจิทัลท่ีจ าเปน็ตลอดอาชีพของ
เจ้าหน้าท่ี

▪ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลใหบ้รกิารต่างๆ 
ผ่านระบบออนไลน์ และมีการแลกเปล่ียนความรู้
กับสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการศกึษา
ด้านดิจิทัลท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร/เทคนิคการฝึกอบรม

▪ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลบูรณา
การสื่อการฝึกอบรม หลักสูตร 
ตลอดจนเทคนิคและแนวทางการ
พัฒนา/ฝึกฝนท่ีศูนยก์ลาง (Hub)
และเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

▪ การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจทิัล
แก่บุคลากรทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

▪ การประเมินเพ่ือก าหนดระดับ
ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลท่ี
ลักษณะงานภาครัฐแต่ละ
ประเภท และแต่ละระดับ
จ าเป็นต้องมี 

▪ ก าหนดวิธีการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัลให้เป็นส่วนหน่ึง
ของการประเมินผลงานของ
เจ้าหน้าท่ี

▪ การใช้ฐานข้อมูลบุคลากรใน
การวางแผนพัฒนาบคุลากร
อย่างเป็นระบบ

▪ มีระบบศูนย์ข้อมูลท่ีทันสมัย สามารถบริหาร
จัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถ
พิจารณาแนวทางการปรับปรุงการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในรูปแบบ Pay as you Go หรือจ่าย
ค่าบริการด้านดิจิทัลเท่าท่ีหน่วยงานน้ันๆ ใช้
งานจริง

▪ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลมีการใหบ้ริการ
ระบบ e-Learning ระบบการฝึกอบรมร่วม 
และ/หรือระบบการฝกึอบรมทางไกล/ท่ีบ้าน

▪ การจัดท าระบบการฝกึอบรมออนไลน์ขนาดใหญ่
▪ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลมีระบบฐานข้อมูล
ผู้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้ผูฝ้กึอบรมสามารถ
รับทราบและประเมินผู้รับการฝึกอบรมได้ และ
ปรับปรุงเทคนิคหรือแนวทางการฝกึอบรมของ
ตน

▪ การบูรณาการข้อมูลศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือใหเ้ช่ือมโยงกับระบบอืน่ๆ
เช่น ระบบทรัพยากรมนุษย์

▪ การปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลง

▪ การจัดท าระบบประเมินความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัลของผู้รับการ
ฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรม

▪ การส ารวจเพ่ือระบคุวาม
พร้อมด้านดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

▪ การประสานงานกับหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน
สถาบันการศึกษา และองค์กร
ด้านการศึกษาด้านดิจิทัล เพ่ือ
ก าหนดและพัฒนาแผนแม่บท
หลักสูตรการฝึกอบรมด้าน
ดิจิทัล

▪ การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (GDCC) ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐท่ีมีความต้องการ

▪ การยกระดับความสามารถและสร้างความ
พร้อมของบุคลากรเพ่ือสง่เสริมรัฐบาลดิจิทัล 
(Government Digital Skills)

▪ พัฒนาระบบศูนยป์ระสานงานความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (National 
CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีมีความ
ต้องการ 

▪ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลใหแ้ก่บุคลากร
ภาครัฐในวงจ ากัด  เช่น Digital 
Government Academy เพ่ือให้มีทักษะด้าน
ดิจิทัลท่ีเหมาะสมส าหรับด าเนินงาน

▪ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลมีการฝกึอบรม
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจทัิลของผู้
ฝึกอบรม

▪ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล
ให้บริการด้านพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรภาครัฐ และจัดฝึกอบรมและ
เพ่ิมทักษะเชิงดิจิทัลแก่ผู้รับการ
ฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรม

▪ การพัฒนาแผนการฝึกอบรม
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลใน
ระดับเบื้องต้น 

▪ ลงทุนพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงให้เช่ือมต่อไปยงัทุกจังหวดัท่ัวประเทศ

▪ ลงทุนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือข่าย

▪ จัดอบรมและเพ่ิมทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าท่ี

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิง
ดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากร

ภาครัฐ และโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การท างานของรัฐรายหน่วยงาน

การบูรณาการข้อมูล
ทุกข้ันตอนด้านศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐกับหน่วยงานทุกฝ่าย และการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานกลาง

การยกระดับบริการด้านศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐทั้งระบบ ผ่านการ
เชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว และ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานกลาง
ดิจิทัลกลางท่ีมีความยืดหยุ่นใน
การใข้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์: การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหนว่ยงานรัฐ ด้วยการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ โครงสร้างพ้ืนฐานกลางของประเทศ และ
ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับรัฐบาลดิจิทัล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถ่ิน 

1. ภาครัฐด าเนินการจัดท า

ข้อมูล ตามกรอบธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ

1.1 ร้อยละของหน่วยงานรัฐท่ี

จัดท าข้อมูลตามกรอบธรรมาภิ

บาลข้อมูลภาครัฐ เป็นร้อยละ 

100 ในปี 2570

2.1 ร้อยละความส าเร็จของการแลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงข้อมูลในด้านส าคัญเป็นร้อยละ 

100 ในปี 2570

2. พัฒนาแพลตฟอร์ม
กลางและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลส าหรับ
หน่วยงานรัฐ ให้สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
2.1 จัดให้มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ในรูปแบบบริการ 
แพลตฟอร์มกลาง และ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยศึกษากระบวน
การด าเนินงานหรือ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีแต่ละ
หน่วยงานรัฐใช้เป็นประจ า
และคล้ายกัน
2.2 จัดหาหรือพัฒนา
บริการและ/แพลตฟอร์ม
กลาง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมให้
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานร่วมกันได้
2.3 เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์
2.4 ติดตามและประเมินผล
เพ่ือน ามาปรับปรุง

1.พัฒนาข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อมูล การบูรณาการข้อมูล และ
ส่งเสริมการใช้งานข้อมูล Big Data 
เพ่ือจัดท านโยบาย 
1.1 ทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐอย่างสม ่าเสมอ ให้สอดคล้อง
กับบริบทการท างานด้วยข้อมูลของ
รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
1.2 ก าหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจนต่อ
บทบาทและหน้าท่ีในการจัดการธรรมาภิ
บาลข้อมูลภายใต้กลไกการท างานของ
รัฐในแต่ละหน่วยงาน
1.3 จัดท านโยบายและมาตรฐานด้าน
ข้อมูล อาทิ Data Management, 
Data Quality, Data Sharing, Data 
Exchange Master Data เป็นต้น
1.4 ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
มาตรฐาน เพ่ือให้มีพัฒนาข้อมูลตาม
หลัก
ธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างต่อเน่ือง

4. ปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินงาน 
และลด ละ เลิกการขอส าเนาเอกสาร
จากประชาชน (Re-Engineering 
Process และ Digitalize 
Process)
4.1 ศึกษาสถานะปัจจุบัน อุปสรรค 
และขั้นตอนการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับเอกสารประเภทต่างๆ 
และขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น
4.2 จัดล าดับความส าคัญของ
กระบวน
งานท่ีส าคัญ และต้องได้รับการ
ปรับปรุงเป็นอันดับแรก
4.3 ออกแบบกระบวนการด าเนินงาน
ท่ีเป็นดิจิทัล และทดสอบการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน พร้อม
ประเมินผลการปรับปรุง
4.4 น ากรณีตัวอย่างการปรับ
กระบวนการท างานท่ีเป็นดิจิทัลใน
หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จ เพ่ือ
ถอดบทเรียนสู่การปรับกระบวนการ
ให้หน่วยงานอื่นๆ และท้องถิ่น
4.5 ประเมินผลการด าเนินงานและ
ปรับปรุงการด าเนินงานของ
หน่วยงานรัฐในวงกว้าง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

4.1 ร้อยละความส าเร็จของระบบ

กลางหรือแอปพลิเคชันสนับสนุน

กลาง (Shared Application 

Enabling Services) เป็นร้อยละ 

100 ในปี 2567

2. ภาครัฐด าเนินการเชื่อมโยง และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผ่านศูนย์

แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

5.1 ร้อยละของบุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือ

ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของทุกหน่วยงานมีความรู้ 

และทักษะดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่

รัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็น

ร้อยละ 90 ในปี 2570

3. ก าหนดมาตรฐานและ
แนวทางการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล
3.1 รวบรวม Guideline ในการ
ปรับกระบวนการด าเนินงาน 
(Transformation) และก าหนด 
Protocol/ มาตรฐานท่ีส าคัญ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
การด าเนินงานร่วมกัน ท้ัง
ระหว่างหน่วยงานรัฐต่อรัฐ และ
รัฐต่อเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับระหว่างระบบ 
3.2 ก าหนด 
Guideline/Protocol ส าหรับ
การพัฒนาการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับรัฐบาลดิจิทัล
3.3 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานรัฐเพ่ือน าไปใช้งาน
3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐท่ีด าเนินงาน
ตามคู่มือมาตรฐานหรือแนว
ทางการปฏิบัติงาน

3. ภาครัฐมีกระบวนการท างานท่ีเป็นดิจิทัล

อย่างเต็มรูปแบบ
4. มีชุดเทคโนโลยี และบริการกลาง

ท่ีมีมาตรฐาน ส าหรับการให้บริการ

ของรัฐ

5. บุคลากรรัฐได้รับการอบรมและมีทักษะด้าน

ดิจิทัลอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง

3.1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีด าเนินการตามวิธี

ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นร้อยละ 

100 ในปี 2570

5. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่
เอื้อต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
5.1 ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไข รวมท้ัง
กรณีศึกษาแนวทางการปรับปรุง
กฎระเบียบต่างประเทศ  
5.2 รับฟงัความคิดเห็นเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพร้อม
ท าการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้
ในการปรับปรุงกฎหมาย
5.3 ผลักดันให้เกิดการประกาศและ
มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
5.4 ติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบเพ่ือตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงต่อไป

6. การสร้างชุดบริการและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลทั่วไปส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ
6.1 ส ารวจความพร้อมของหน่วยงานรัฐใน
การด าเนินงานและให้บริการพ้ืนฐานแก่
ผู้รับบริการ โดยแบ่งระดับความพร้อมของ
แต่ละหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการ
ให้บริการแตกต่างกัน
6.2 พัฒนาชุดบริการ/แอปพลิเคชัน
สนับสนุน รวมถึงมาตรฐานการพัฒนา
ระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐท่ีใช้
งานได้จริง และหน่วยงานรัฐสามารถน าไป
ปรับใช้ต่อได้โดยง่าย
6.3 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
รัฐเข้าใช้งาน หรือ น าไปใช้ประโยชน์
6.4 ประเมินผลการด าเนินงานและน ามา
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ือง

8. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
8.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบท่ีเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนาบริการดิจิทัลของรัฐ
ร่วมกับเอกชน 
8.2 พัฒนา Digital Government Testbed Framework ให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันแนวคิดและพัฒนานวตักรรมการบริการรัฐบาลดิจิทัลใหรั้ฐ
8.3 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนรับรู้ และร่วมกิจกรรมในวงกว้าง
8.4 ประเมินผลสัมฤทธ์ิของความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน

7. ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล และ
วัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรภาครัฐ 
7.1 จัดท าหลักสูตรกลางการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล 
7.2 พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทักษะ
ด้านดิจิทัลท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานและ
ให้บริการดิจิทัล ผ่านการฝึกอบรม
7.3 จัดให้มีเคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนา
และยกระดับทักษะดิจิทัล
7.4 ประเมินผลการพัฒนาศกัยภาพของ
บุคลากรภาครัฐ และปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ และทันสมัยอย่างต่อเน่ือง

ด้าน
ส าคัญ

FoundationCommon Services
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ยุทธศาสตร์ที่4: เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการส าคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
หน่วย

นับ

สถานะในอดีต ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

1. ภาครัฐด าเนินการจดัท าข้อมลู

ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ

1.1 ร้อยละของหน่วยงานรัฐที่

จัดท าข้อมูลตามกรอบธรรมาภิ

บาลข้อมูลภาครัฐ 

ร้อยละ 0.31 41 – 30 50 70 90 100

2. ภาครัฐด าเนินการเช่ือมโยง 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 

ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

2.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

แลกเปลี่ยน เช่ือมโยงข้อมูลใน

ด้านส าคัญ

ร้อยละ – – – 20 40 60 80 100

(ครบ 10 ด้าน)

3. ภาครัฐมีกระบวนการท างานที่

เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

3.1 ร้อยละของหน่วยงานที่

ด าเนินการตามวธิีปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ – – – 20 40 60 80 100

4. มีชุดเทคโนโลยี และบริการ

กลางที่มีมาตรฐาน ส าหรับการ

ให้บริการของรัฐ

4.1 ร้อยละความส าเร็จของระบบ

กลางหรือแอปพลิเคชัน (Shared 

Application Enabling 

Services) สนับสนุนกลาง

ร้อยละ – – – ร้อยละ 

60

3 ระบบ 

ร้อยละ 100

5 ระบบ3

– – –

5. บุคลากรรัฐได้รับการอบรม

และมีทักษะด้านดิจทิัลอย่าง

ทั่วถึงและต่อเนื่อง

5.1 ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ

ด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้าน

ดิจิทัลของทุกหน่วยงานมคีวามรู้ 

และทักษะดิจิทลัรองรับการ

เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทลั

ตามแผนพัฒนารัฐบาลดจิิทลั

ร้อยละ - - - 50 60 70 80 90

1 ข้อมูลความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ จากผลส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจทิลั ประจ าปี 2563 และ 2564 
2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2564
3ระบบกลางหรือแอปพลิเคชันส าคัญ เช่น Digital ID, ePayment, eCertificate
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2566 2567 2568 2569 2570 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สพร.

สพร.

สพร.

ก.พ., สพร., สคช., 
สดช., 

สพร., หน่วยงานภาครัฐท่ี
ดูแลข้าราชการประเภท
ต่างๆ ท้ัง 16 ประเภท, 
หน่วยงานพันธมิตร, สดช. 

สดช., สป. พม., สพร.

สพร., กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

สพร.

สพร. สพธอ., ก.พ.ร., 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

สดช.

ก.พ.

สพร.

สพร.

ผลสัมฤทธิ์ส าคัญด้านส าคัญ
(Focus Area)

13 โครงการส าคัญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการเปล่ียนผ่านดิจิทลัภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และขยายสู่หน่วยงาน
ภาครัฐระดับท้องถ่ิน 

Foundation

Common 
Services

• เข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการท างาน

ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างไร้รอยต่อ

• มีทักษะการท างานดิจิทัลที่สอดคล้อง

กับบริบทโลก

• ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนที่สะดวก

รวดเร็ว และแม่นย า

4.1 โครงการพัฒนาบริการและเคร่ืองมอืกลางดิจิทัล
ภาครัฐ 

4.3 โครงการพัฒนาบริการดิจิทลัสาธารณะต้นแบบ 
(Digital Service)

4.2 โครงการพัฒนาศูนย์ GDX

4.9 โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนฯ

4.5 โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของ
บุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital 

Skills)

4.4 โครงการพัฒนากรอบขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ใช้ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Digital Capabilities)

4.6 โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

4.7 โครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ 
(DGTi)

4.11 โครงการศึกษาปรับปรุง
แนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการฯ

4.8 โครงการพัฒนามาตรฐานเช่ือมโยงแพลตฟอร์มภาครัฐฯ

4.10 โครงการ GDCC

4.12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ
ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย 

4.13 โครงการศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 



8. ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ
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ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ที่คาดว่าจะได้รับ

194

แพลตฟอร์มบริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ 4 ด้าน ได้แก่ สวัสดิการ
ประชาชน การศึกษา สุขภาพและ
การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม

แพลตฟอร์มบริการภาคธรุกิจแบบเบ็ดเสรจ็ 4 ด้าน 
ได้แก่ การเกษตร SMEs แรงงาน การท่องเท่ียว 

บริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจปรบัเปล่ียนเป็นดิจิทัล
ท้ังหมด

ระบบฐานข้อมูล SME ท่ีรัฐบาลและผู้ประกอบการ
ใช้ได้อย่างเรียลไทม์และท่ัวถึง

ทุกหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลเปิด ร้อยละ 100

มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครฐั

ทุกหน่วยงานรัฐจัดท าข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลขอ้มูล
ภาครัฐ

ทุกกระทรวงมีการเช่ือมโยงข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญบน GDX 
สามารถแบ่งปันข้อมูลข้ามหน่วยงาน

บริการดิจิทัลประชาชนเป็น End-to-End Process ครบทุกบริการ

บริการดิจิทัลประชาชนแบบออนไลน์ 24x7 ครบทุกบริการ

มีช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนครบทุกด้านส าคัญ

มีแพลตฟอร์มกลางท่ีบูรณาการข้อเรยีกรอ้ง ความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือการบริหารจดัการ ติดตามและแจ้งผลอย่างเป็นระบบ 

มีชุดเทคโนโลยี และบริการกลางท่ีมีมาตรฐาน ส าหรับการ
ให้บริการ อย่างน้อย 8 กระบวนงานพ้ืนฐานของรัฐ

ภาครัฐมีกระบวนการท างานท่ีเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรปูแบบ

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล

บุคลากรรัฐได้รับการอบรมและมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างท่ัวถึง
และต่อเน่ือง

ประชาชน ภาคธุรกิจ

ภาครัฐ



ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ที่คาดว่าจะได้รับรายยุทธศาสตร์ ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์เบ็ดเสร็จ ที่ครบถ้วนทุก

บริการและปลอดภัยในการใช้งาน

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่
ต้องขอข้อมูลจากสถานพยาบาลที่เคยเข้า
รับการรักษาด้วยตนเอง และควบคุมการ

เข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้

ประชาชนสามารถติดตามสถานะการขอใช้
บริการภาครัฐได้อย่างสะดวก

ได้รับบริการดิจิทัลตรงตามกับความ
ต้องการมากขึ้น และใช้ง่ายด้วยบัตร
ประชาชนหรือการยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลในการติดต่อหรือท าธุรกรรม

ผู้เรียนและผู้สอนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ 
และเอกสารการสอนดิจิทัลที่มีมาตรฐาน

บนระบบเดียว

มีฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ 
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน

นโยบาย และการตัดสินใจของประชาชน



ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ที่คาดว่าจะได้รับรายยุทธศาสตร์ ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2
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ภาคธุรกิจได้รับบริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์เบ็ดเสร็จ ที่

ครบถ้วนทุกบริการและปลอดภัยใน
การใช้งาน

มีแหล่งข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ 
สถานการณ์ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ 

SMEs ที่บูรณาการ ถูกต้อง แม่นย า

มีฐานข้อมูลการเกษตรส าหรับเกษตร
ในระดับพ้ืนที่ ประกอบการการ

ตัดสินใจในการผลิตให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่

มีรหัสผู้ประกอบการรหัสเดียวที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของ

รัฐได้ครอบคลุม

ภาคธุรกิจเข้าถึงข้อมูลแนวโน้ม
ตลาดแรงงานของประเทศ 

ประกอบการตัดสินใจในการประเมิน
การท าธุรกิจได้แม่นย ามากขึ้น



ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ที่คาดว่าจะได้รับรายยุทธศาสตร์ ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3
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ประหยัดงบประมาณจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/บริการกลางที่
สามารถใช้ร่วมกันประชาชนได้ใช้บรกิารจากธุรกิจและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่ตรงใจโดยผู้ประกอบการหรือนักพัฒนา จากการเปดิเผย

ข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐปลอดภัย

ประชาชนสามารถร่วมก าหนดและออกแบบบริการที่ตนเอง
ต้องการกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการ

ประชาชนติดตามการท างานของภาครัฐได้ จากการเปดิเผยข้อมูล
ของภาครัฐได้ระหว่างหน่วยงาน และระบบมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยและความเปน็ส่วนตัวของข้อมูล
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ประหยัดงบประมาณจากการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล/บริการกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้
ระหว่างหน่วยงาน และระบบมีมาตรฐาน

ความปลอดภัย

ลดความซ ้าซ้อนในการพัฒนาระบบงานที่
เหมือนกัน และการติดตั้งระบบที่ยุ่งยาก

ลดการกรอกข้อมูลซ ้าซ้อน ลดข้ันตอน
การท างานด้านบริหารการจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ และเพ่ิมความโปร่งใสใน
การตรวจสอบย้อนกลับการท างาน

เข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการท างาน
ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างไร้รอยต่อ

มีทักษะการท างานดิจิทัลที่สอดคล้องกับ
บริบทโลก

ท างานได้รวดเร็วเท่าทันเทคโนโลยี 
เครื่องมือ และความต้องการของ

ประชาชน 

หน่วยงานรัฐท้องถิ่นมีชุดเครื่องมือ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
บริการดิจิทัลและการด านเนิงานของรัฐ

ลดลง

โครงสร้างองค์กรมีความยืดหยุ่น 
ศักยภาพองค์กรสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของรัฐในยุคปัจจุบัน


