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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government



การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (DE)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DG)

กรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
(Maturity Model)

กรณีศึกษาที่ดีที่สุด
(Best Practice)

นโยบายระดับกระทรวง/กรม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

การประชุมระดมสมอง และการสัมมนา

Digital Technology Roadmap

GAP
การศึกษาสถานการณ์การ
บริการภาครฐั 26 ด้าน

การวิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครัฐโดยรวม

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง



กรอบการวิเคราะห์ขดีความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทยทั้ง 10 ด้าน ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2
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ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทย

สถานะปัจจุบันของการพัฒนาและการให้บริการดิจิทัลของรัฐบาลไทย 

วิธิปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (Maturity Model) ส าหรับไทย

ขีดความสามารถและความพร้อมเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทยในปัจจุบัน 

ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยเพื่อไปสู่
ระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เหมาะสม (Capability Gap Model)

ความเป็นไปได้และผลกระทบของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย

แผนการด าเนินการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมายดัชนีตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้าน
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government



ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัในประเทศไทย

2534 2540 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

• จุดประกายความคิดในการจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อให้บริการ
ด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

2534

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐ (สนทร.)
Government Information Technology Services (GITS)

• เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อจัดท าและให้บริการด้านเครือข่าย 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

• จัดตั้งเพื่อจัดท าและให้บริการด้านเครือข่ายตลอดจนให้มี
ค าปรึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

• จัดท ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 
ของประเทศไทย หรือ ICT 2020 ซ่ึงเป็นการมองภาพระยะยาวต่อยอดจากแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การ
บริหารจัดการที่ทันสมัย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการ
สร้างความเท่าเทียมกันในการได้ รับบริการของภาครัฐโดยใช้  ICT หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือส าคัญ
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ส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)” (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

• จัดตั้งขึ้นภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อท า
หน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานรัฐบาลดิจิทัลที่ส าคัญ สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ 
เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐโดยมีเป้าหมายช่วยเติมเต็ม และเพิ่ม
ความม่ันคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ โดยส านักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
รับผิ ดชอบด้ านการบ ริหารจั ดการ เกี่ ย วกับร ะบบโครงส ร้างสารสนเทศ ด้ าน รัฐบาลดิ จิ ทั ล
(e-Government) การศึกษาวิจัยและพัฒนาสถาปัตยกรรมและมาตรฐานส าหรับรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และที่ส าคัญไม่น้อยกว่าไปกว่าประเด็นอื่นๆ คือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลดิจิทัล
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
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• จัดท ำโครงกำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ ำนเครือข่ ำยรั ฐบำลดิ จิทัล (Common Government Network 
Infrastructure) ได้แก่ กำรบูรณำกำรและพัฒนำระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (GIN: 
Government Information Network) กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภัยคุกคำมทำงสำรสนเทศภำครัฐ (Government Security Monitoring) และ กำรให้บริกำรระบบจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์กลำงเพื่อกำรสื่อสำรในภำครัฐ (MailGoThai)

• จัดท ำโครงกำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลรัฐบำลดิจิทัลและบริกำรประชำชน (Common Government 
Information Infrastructure and e-Services) ได้แก่ กิจกรรมบูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ (e-
Government Platform) กิจกรรมพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรภำครัฐ (Government Access Channels) 
กิจกรรมน ำร่องพัฒนำบริกำร IT สู่ท้องถ่ิน (Smart Citizen Info) กิจกรรมวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมบริกำร (R&D and 
Product Innovation) กิจกรรมวิจัยเชิงนโยบำย (Policy Research) และกิจกรรมยกระดับขีดควำมสำมำรถและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลบุคลำกร ICT ภำครัฐ (e-Government Capability Building) 
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• กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริกำรภำครัฐโดยใช้ประโยชน์จำกเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน
• ปัจจุบัน ประเทศไทยก ำลังมีนโยบำยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ยุคดิจิทัล โดยหน่วยงำน

ภำครัฐจะมีกำรปรับเปลี่ยนให้เป็น Digital Government ส่วนภำคเอกชนก็ต้องเป็น Digital 
Business และภำคประชำชนที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จำกบริกำรต่ำงๆ ก็จะมีกำรปรับตัว เป็น Digital 
Citizen โดยเฉพำะ

• กำรให้บริกำร Smart Service โดยลดส ำเนำกำรใช้กระดำษ และบัตรประชำชน กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ. ได้จัดท ำควำม
ร่วมมือกับส่วนรำชกำรในกำรปรับปรุงบริกำรต่ำงๆ ให้เป็น Smart Service ทั้งน้ี บริกำรพื้นฐำน
ภำยใต้โครงกำร Smart Service จะต้องมีกำรเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ โดยอ้ำงอิง
เลขหมำยประจ ำตัวประชำชน 13 หลักหรือบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบ Smart Card ในกำร
ยืนยันตัวบุคคล เพื่อท ำธุรกรรมกับภำครัฐ อีกทั้ง ข้อมูลในบัตรประจ ำตัวประชำชนที่เกี่ยวข้องจะ
ถูกบันทึกลงแบบฟอร์มขอใช้บริกำร เพื่อลดกำรกรอกแบบฟอร์มกระดำษได้ด้วย โดย สรอ. อยู่
ระหว่ำงกำรเตรียมกำรเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ และพัฒนำบริกำรของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ไปสู่ Smart Service ไว้รองรับแล้ว 
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ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 6



ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย (Thailand Digital Landscape) ในระยะเวลา 20 ปี 

ระยะที่ 1 
Digital Foundation

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion

ระยะที่ 3
Digital Thailand II: 

Full Transformation

ระยะที่ 4 
Global Digital Leadership

โครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
ถึงทุกหมู่บ้ำนทั่วประเทศ เป็นฐำนของ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมอืน่ๆ

อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงถึงทุกหมู่บ้ำน 
และเชื่อมกับประเทศในภูมิภำคอืน่ 

อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงถึงทุกบ้ำนและ 
รองรับกำรหลอมรวมและกำรเชื่อมต่อ 
ทุกอุปกรณ์ 

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลำ 
ทุกอุปกรณ์ อย่ำงไร้รอยต่อ

เศรษฐกิจ กำรท ำธุรกิจผ่ำนระบบดิจิทัล คล่องตัว
และติดอำวุธดิจิทัลให้ SMEs วิสำหกิจ
ชุมชน เกษตรกร ให้มำอยู่บนระบบ
ออนไลน์พร้อมทั้ง วำงรำกฐำนให้เกิด
กำรลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

ภำคเกษตร กำรผลิต และบริกำรเปลี่ยน
มำท ำธุรกิจด้วยดิจิทัลและขอ้มูล 
ตลอดจน digital technology startup 
และคลัสเตอร์ดจิิทัลเริ่มมีบทบำทใน 
ระบบเศรษฐกิจไทย 

ภำคเกษตร กำรผลิต และบริกำร แข่งขัน
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และ เชื่อมโยง
ไทยสู่กำรค้ำในระดับภูมิภำค และระดบั
โลก

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจทุกกิจกรรม 
เชื่อมต่อภำยในและระหวำ่งประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล น ำประเทศไทย 
สู่ควำมม่ังคั่ง

สังคม ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต 
ควำมเร็วสูงและบรกิำรพื้นฐำนของรัฐ 
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม

ประชำชนเชื่อมั่นในกำรใช้ดิจิทัล และ 
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ สุขภำพ ข้อมูล 
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวติผ่ำนดจิิทัล

ประชำชนใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี/ 
ข้อมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน

เป็นประเทศที่ไม่มีควำมเหลื่อมล้ ำ
ด้ำนดิจิทัล ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนำท้องถิ่นตนเอง

รัฐบาล หน่วยงำนรัฐมีกำรท ำงำนที่เชื่อมโยง 
และบูรณำกำรข้อมลูข้ำมหน่วยงำน

กำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐจะเชื่อมโยง 
และบูรณำกำรเหมือนเป็นองค์กรเดียว 

รัฐจัดให้มีบริกำรที่ขับเคลื่อนโดยควำม 
ต้องกำรของประชำชน เปิดเผยข้อมูล 
และให้ประชำชนมีสว่นรว่ม

เป็นประเทศผู้น ำในภูมิภำคด้ำน
รัฐบำลดิจิทัล ทั้งกำรบริหำรจัดกำรรฐั
และบริกำรประชำชน 

ทุนมนุษย์ ก ำลังคน (ทุกสำขำ) มีทักษะด้ำนดิจิทัล
เป็นที่ยอมรับในตลำดแรงงำน 
ทั้งในและต่ำงประเทศ

ก ำลังคนสำมำรถท ำงำนผ่ำนระบบ 
ดิจิทัลแบบไร้พรมแดน มีผู้เชี่ยวชำญ 
ดิจิทัลต่ำงประเทศเข้ำมำท ำงำนในไทย

ประเทศไทยเกิดงำนคุณค่ำสูง และ 
ก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญดิจิทัล 
เฉพำะด้ำนเพียงพอต่อควำมต้องกำร

เป็นหนึ่งในศูนย์กลำงด้ำนก ำลังคน
ดิจิทัลของภูมิภำคทั้งในรำยสำขำและ
ผู้เชี่ยวชำญดิจิทัล 

ความเช่ือม่ัน รัฐบำลออกชุดกฎหมำยดจิิทัลที่
ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในกำรขับเคลื่อนงำน

ไทยมีสภำพแวดลอ้มเอื้อตอ่กำรท ำ 
ธุรกรรมดิจิทัล มีระบบอ ำนวยควำม 
สะดวกและมีมำตรฐำน

ประเทศไทยไม่มีกฎหมำย/ ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรคำ้ กำรท ำธุรกรรมดิจิทัล 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีกำรพัฒนำ 
ทบทวน กฎระเบียบ กติกำ ด้ำน
ดิจิทัล อย่ำงต่อเนื่องจริงจัง

1 ปี 6 เดือน 5 ปี 10-20 ปี10 ปีภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย
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ที่มำ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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Digital Society

เข้ำถึง (Accessible) พร้อมใช้ (Available) และสำมำรถจ่ำยได้ (Affordable)

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภำพ และกำรสร้ำงธุรกิจเพิ่มมูลค่ำ

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในกำรลงทุน มีควำมม่ันคงปลอดภัย

สร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน

โปร่งใส อ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างสรรค์สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ไทยสำมำรถสร้ำงสรรค์และใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนนวัตกรรม ข้อมูล 
ทุนมนุษย์ และทรัพยำกรอื่นๆ เพื่อ
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ควำมมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มำ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6 ยุทธศาสตร์

Hard Infrastructure

Digital Economy Acceleration

Digital Government

Digital Workforce

Soft Infrastructure

6 ยุทธศาสตร์หลักในแผนพฒันาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy)
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Agenda

9

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government



ศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมควบคู่กบัแผนระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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 แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)

ท่ีมำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมลู

แผนงานระดับประเทศ แผนงานระดับกระทรวง แผนของสรอ.

ศึกษำองค์รวมของแผนกำรพัฒนำ
ระดับประเทศ

ศึกษำแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

 โครงกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม
 โครงกำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม

เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

*แผนส ำคัญที่คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ร่าง)

 แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะ 3 ปี (ระยะที่ 1)

 แผนยุทธศำสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-
2562) ของ สรอ.

กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 (ICT2020)



ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)

มิติที่ได้รับการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมาย

 เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำ
ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสุขภำวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น มี
คุณธรรมและค่ำนิยมที่ดี มีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต มีควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน และ
มีควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคม 
ตลอดจนสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในสังคมสูงวัย

 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้ำงที่เข้มแข็ง มีเสถียรภำพ แข่งขันได้ 
ยั่งยืน มีควำมมั่นคงทำงพลังงำน มีกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 
มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพและครอบคลุม มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้
มำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและยกระดับควำมเจริญ
ในภำคส่วนต่ำงๆ ด้วยกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 เพื่อรักษำทุนธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมสู่ควำมสมดุลของ
ระบบนิเวศน์และสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงภำยในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจำกภัย
คุกคำมข้ำมชำติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส ำคัญของควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำภำยใต้กรอบต่ำงๆ ในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และ
โลก

 เพื่อให้มีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรในลักษณะเชื่อมโยงระหว่ำง
หน่วยงำนที่ยึดหน้ำที่และพื้นที่ รวมทั้งมีกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น
มำกขึ้น ท ำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพสูงขึ้น สำมำรถให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปรำศจำก
คอรัปชั่น

กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์

กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน

กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ควำมม่ันคง

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐและธรรมมำภิบำลใน
สังคมไทย

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ

กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมิภำค
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พัฒนำคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีกำร
พัฒนำและดูแลผู้สูงอำยุทีจ่ะมีสดัส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม กำรฟื้นฟูและ
ดูแลสุขภำพ เพื่อชะลอควำมทุพพลภำพและโรคต่ำงๆ

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์

มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิตเิพื่อสร้ำงควำมปรองดองในสังคม กำรสร้ำงโอกำสให้ทุกคน
ในสังคมไทยสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร แหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ เพื่อยกระดับรำยไดแ้ละ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ให้ควำมส ำคัญกับกำรบรหิำรจัดกำรนโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลัง รวมถึงกำรปฏิรูปภำษีทั้ง
ระบบเพื่อรักษำเสถียรภำพและเพิ่มประสทิธิภำพของระบบเศรษฐกิจ กำรปรับโครงสร้ำงทั้งห่วงโซ่
คุณค่ำในภำคเกษตรอุตสำหกรรม บริกำร กำรลงทุน กำรพัฒนำ SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื

มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม สร้ำงสมดุลระหวำ่ง
กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม บริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื

ให้ควำมส ำคัญกับควำมม่ันคงที่สง่ผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิต ิทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพให้ประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่อง
จำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ทั้งกำรเพิ่มกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ และกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม
ของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ฯ 

กำรพัฒนำกำยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยโทรคมนำคม 
และกำรบริหำรจัดกำรโครงสรำ้งพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่
เมือง กำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมที่เกิดจำกกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น 
อุตสำหกรรมระบบรำง อุตสำหกรรมซ่อมบ ำรงุ และกำรผลิตชิ้นสว่นอำกำศยำน เป็นต้น

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์

พัฒนำภำค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส ำคัญให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ศักยภำพ 
โอกำสและข้อจ ำกัดของพื้นที่ รวมทั้งควำมต้องกำรของภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง สร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ประสำนและพัฒนำควำมรว่มมือกนัระหวำ่งประเทศทั้งในเชิงรุกและรบัอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดย
มุ่งเน้นกำรดูแลกำรด ำเนินงำนตำมข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมำตรฐำนต่ำงๆ ที่ไทยมีควำม
เกี่ยวข้องในฐำนะประเทศสมำชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับอนุภูมิภำค 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

กำรบริหำรจัดกำรภำครฐัมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ ทุกภำคส่วนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลของ
ภำครำชกำรและสำมำรถรอ้งเรียนได ้มกีำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล
โดยเฉพำะกำรประเมินผลโครงกำรใหญ่ๆ ที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณจ ำนวนมำก สำมำรถ
ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม ประชำชนมีส่วนร่วม ประเทศปรำศจำกคอร์รัปชั่น มีกำรกระจำย
อ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบทีเ่หมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ



เป้าหมาย กรอบทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์ภายใตแ้ผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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Digital Foundation
ประเทศไทยลงทุน และสร้ำงฐำน
รำกในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล

Digital Thailand I: Inclusion
ทุกภำคส่วนของประเทศไทยมีส่วน
ร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ตำมแนวทำงประชำรัฐ

Digital Thailand II: Full Transformation
ประเทศไทยก้ำวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคล่ือนและ
ใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

Global Digital Leadership
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว 
สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้ำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจและคุณค่ำทำงสังคมอย่ำงยั่งยืน

1 ปี 6 เดือน 5 ปี 10 ปี 20 ปีระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

มิติที่ได้รับการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ก้ำวทันเวทีโลก 
ด้วยกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือ
หลักในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรผลิต กำรบริกำร

สร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียม ด้วยข้อมูลข่ำวสำร
และบริกำรผ่ำนสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน

พัฒนำทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้บุคลำกรทุกกลุ่ม มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมต่อ
กำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพในยุคดิจิทัล

ปฏิรูปกระบวนทัศน์กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของ
ภำครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใส มีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่  1: พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิ จิทัล
ประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำล
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่  6 : สร้ ำงควำมเชื่ อ ม่ันในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐาน

เศรษฐกิจ

สังคม

รัฐบาล

ทุนมนุษย์

ความเชื่อมั่น

เป้าหมาย

ท่ีมำ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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 กำรพัฒนำเครือข่ำยศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคอมพิวเตอร์
และโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต

 กำรสร้ำงสังคมคุณภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 
SMEs

 กำรพัฒนำบริกำรดิจิทัลในภำครัฐ

 กำรพัฒนำทุนมนุษย์ส ำหรับโลกยุคดิจิทัล

 กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ

 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 กิจกรรมที่ 1 กำรขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยในประเทศ

 กิจกรรมที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพโครงข่ำย
อิน เทอร์ เน็ตระหว่ ำ งประ เทศสู่ กำร เป็น
ศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของ
ภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Digital Hub)

โครงการยกระดับโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม
เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม

21,000 ล้านบาท 3,700 ล้านบาท

ท่ีมำ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 (ICT 2020)
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มิติที่ได้รับการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์

ท่ีมำ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 มีโครงสร้ำงพื้นฐำน ICTควำมเร็วสูง (Broadband) ที่กระจำย
อย่ำงทั่วถึง ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
เสมือนกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนทั่วไป

 มีทุนมนุษย์ที่ มีคุณภำพ ในปริมำณที่ เพียงพอต่อกำร
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและ
ฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกล่ำวคือ 
ประชำชนมีควำมรอบรู้  เข้ำถึง  สำมำรถพัฒนำและใช้
ประโยชน์จำกสำรสนเทศได้อย่ำงรู้เท่ำทัน เกิดประโยชน์ต่อ
กำรเรียนรู้ กำรท ำงำน  และกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันและ
บุคลำกร ICT มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในระดับ
สำกล

 เพิ่มบทบำทและควำมส ำคัญของอุตสำหกรรม ICT ต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ

 ยกระดับควำมพร้อมด้ำน ICT โดยรวมของประเทศไทย

 เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

 ทุกภำคส่วนในสังคมมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญและ
บทบำทของ ICT ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงหรือกำรสื่อสำรรูปแบบอื่นที่เป็น  Broadband ให้มีควำมทันสมัย มีกำร
กระจำยอย่ำงทั่วถึงและมีควำมมั่นคงปลอดภัย สำมำรถรองรับควำมต้องกำร
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม 
ICT เพ่ือสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและน ำรำยได้เข้ำประเทศ โดยใช้โอกำสจำก
กำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจ กำรเปิดกำรค้ำเสรีและประชำคมอำเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนำและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำค
กำรผลิต ให้สำมำรถพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพำะภำค
กำรเกษตร ภำคบริกำรและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่  4: ใช้ ICT เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรของภำครัฐที่
สำมำรถให้บริกำรประชำชนและธุรกิจทุกภำคส่วนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ควำมมั่นคงปลอดภัยมีธรรมำภิบำล

ยุทธศาสตร์ที่ 2:พัฒนำทุนมนุษย์ที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและใช้
สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวิจำรณญำณและรู้เท่ำทัน รวมถึงพัฒนำ
บุคลำกร ICT ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับมำตรฐำนสำกล

ยุทธศาสตร์ที่  6: พัฒนำและประยุกต์ ICT เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำง
เศรษฐกิจและสังคม โดยสร้ำงควำมเสมอภำคของโอกำสในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรสำธำรณะส ำหรับประชำชนทุกกลุ่ม  โดยเฉพำะบริกำร
พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีสุขภำวะที่ดี

โครงสร้างพื้นฐาน

ภาค ICT

ภาคการผลิต

รัฐบาล

ทุนมนุษย์

สังคม

เป้าหมาย

สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  7: พัฒนำและประยุกต์  ICT เ พ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารฐับาลดิจิทัล

16
ท่ีมำ: ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั

17
ท่ีมำ: ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)



4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

• กำรบูรณำกำรข้อมูลผ่ำนระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลำง

• กำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่ำนบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลำง

• กำรให้ทุกข้อมูลงำนบริกำรผ่ำนจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง

• กำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนและกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรในเชิงรุก

• โครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล

• ยกระดับศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ

• สวัสดิการประชาชน: กำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือแบบบูรณำกำรในเชิงรุก

• การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: กำรบูรณำกำรตลำดแรงงำนแบบครบวงจร

• การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: กำรเกษตรแบบครบวงจรรำยบุคคล
ผ่ำนกำรบูรณำกำร

• การท่องเที่ยว: กำรบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบครบวงจร
• การลงทุน: กำรบูรณำกำรงำนบริกำรด้ำนกำรลงทุนข้ำมหน่วยงำน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): กำรบูรณำกำรกำรน ำเข้ำส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กำรส่งเสริม SMEs แบบบูรณำกำร

เชิงรุกเพื่อส่งเสริมกำรเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภำษีบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำนแบบครบวงจร

• ความปลอดภัยสาธารณะ: กำรรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะเชิงรุก โดยใช้
เคร่ืองมือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: กำรประเมินควำมเส่ียงผู้โดยสำรข้ำมแดน
ล่วงหน้ำและพิสูจน์ตัวตนผ่ำนช่องทำงอัตโนมัติ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: กำรบูรณำกำรข้อมูล เพื่อป้องกันภัยธรรมชำติ

• การจัดการในภาวะวิกฤต: กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต

18
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26 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัล

19

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

สวัสดิการ
ประชาชน

โครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาล

ดิจิทัล



ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

20

ที่มำ: ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (สพธอ.)



ความคืบหน้าการจัดท ากฎหมายเศรษฐกจิดิจิทลัของประเทศไทย

21

ร่างพระราชบัญญัติ
ครม.รับ
หลักการ

คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
พิจารณา

ครม. พิจารณา
เห็นชอบร่าง

สนช. รับ
หลักการ

กมธ. พิจารณา
ร่างกฎหมาย

สนช. พิจารณา
รายมาตราและ
เห็นชอบร่าง
กฎหมาย

ประกาศราช
กิจจานุเบกษา

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ....

พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2558

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559

ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำดว้ยธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....

ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. ....

ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำดว้ยกำร
รักษำควำมมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. ....

ที่มำ: ปรับปรุงจำกส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2559) ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ



กฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการพฒันารฐับาลดิจิทัล

22

ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
เป็นกฎหมำยที่ถูกจัดท ำขึ้น เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนดิจิทัลของประเทศให้เป็นไปอย่ำงเป็นระบบและมีทิศทำงเดียวกัน มีเนื้อหำทั้งสิ้น 61 
มำตรำ และเกิดจำกกำรน ำร่ำง พ.ร.บ. 3 ฉบับ มำรวมเป็นร่ำง พ.ร.บ. ฉบับเดียว ได้แก่ ร่ำง พ.ร.บ. คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. ... 
ร่ำง พ.ร.บ. กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. .... และร่ำง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เป็นกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ด ำเนินกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแกภ่ำคประชำชน อำทิ กำรจัดท ำคู่มือขั้นตอนกำรให้บรกิำรส ำหรบั
ประชำชน กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรรว่มเพื่อให้บริกำรแก่ประชำชน ฯลฯ

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559
พ.ร.บ. ฉบับนี้ตรำขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหำในกฎหมำยฉบับเดิม โดยใจควำมหลักที่ปรับปรุงและเพิ่มเติมเข้ำมำ ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำรถ่ำยโอนอ ำนำจมำยังกระทรวงใหม่ และกำรให้อ ำนำจแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในกำรวำงแผน ส่งเสริม พัฒนำ และ
ด ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 
เป็นกฎหมำยที่ร่ำงขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับเดิม โดยใจควำมหลักของกำรปรับแก้ ได้แก่ แก้ไขหลักเฏณฑ์และเงื่อนไข
กำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมองค์ประกอบ อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ก ำห นดให้ส ำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทก ำกับดูแลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...
ร่ำง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก ำหนดนิยำมของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่ำงๆ ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กำรร้องเรียนและสิทธิ์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ...
ร่ำง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพึงด ำเนินกำรเพื่อรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ จะต้องบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของประเทศ ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนเพื่อควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พัฒนำระเบียบและกฎหมำยเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิจัย
และพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government



การด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลระยะ ระยะที่ 1
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สวัสดิการ
ประชาชน

โครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาล

ดิจิทัล



ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานใน Phase I ตามรายยุทธศาสตร์ของ DG

ยุทธศาสตร์ ปัญหาที่พบบ่อย 1:
ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย

ปัญหาที่พบบ่อย 2:
ความซ้ าซ้อนในการท างาน 
และความต่างด้าน
มาตรฐานข้อมูล

ปัญหาที่พบบ่อย 3:
งบประมาณไม่เพียงพอ

ปัญหาที่พบบ่อย 4:
ปัญหาอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำ
และยกระดับขีด
ควำมสำมำรถ รองรับกำร
ไปสู่รัฐบำลดิจิทัล

บุคลำกรยังต้องกำรฝึกอบรม
ทักษะด้ำนดิจิทัลเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตและ
ประสิทธิภำพประชำชน / 
กำรไปสู่รัฐบำลดิจิทัล

ยังขำดควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำร
ยกระดับขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของภำคธุรกิจ

เกษตรกรบำงส่วนขำด 
Digital Literacy

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำร
ยกระดับควำมม่ันคงและเพิ่ม
ควำมปลอดภัย

ระบบประมวลผลยังท ำงำน
ได้ช้ำ
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18%

25% 25%

24%

14%

6%

43%



Key Takeaways จากการประชุม Workshop 
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Recommendations

เพ่ิมอัตราการใช้งาน (Utility Rate) ของเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปัญหา Privacy และ Security

พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้บุคลำกรภำครัฐ และแนะแนวกำรใช้งำนอุปกรณ์ด้ำน IT อยู่เสมอ และ
สร้ำงควำมตระหนักถึงกำรมีกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุข้อดีและข้อควรระวังในกำรใช้งำนอย่ำงชัดเจน

ทบทวนและพิจำรณำกฎระเบียบและข้อบังคับบำงประกำรที่ยังเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำรรัฐบำลดิจิทัล อำทิ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำร 
เป็นต้น

สร้าง Awareness การบริการรฐับาลดิจิทัลให้สูงขึ้น

สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์กำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐให้แก่ประชำชนให้มำกขึ้น และให้ควำมรู้แก่ประชำชนในประเด็นเรื่องของช่องทำงกำร
ใช้บริกำรรัฐบำลดิจิทัลต่ำงๆ

ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ให้ข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูลถึงประเด็นปัญหำด้ำน Privacy และ Security ของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่ำงหน่วยงำน
และ พัฒนำโครงสร้ำงและมำตรฐำนกำรให้บริกำรรัฐบำลดิจิทัล ให้มีควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล



หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตอ้งตดิตอ่ประสานงานเพิ่มเตมิ
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4

1 2

3

การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความม่ันคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
 ศูนย์บริการประชาชน

 กรมการปกครอง
 สมาคมธนาคารไทย
 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กรมสวัสดิการแรงงาน 

 กองบัญชำกำร ต ำรวจตระเวนชำยแดน

 กรมประมง
 กรมปศุสัตว์
 กรมหม่อนไหม
 กรมกำรข้ำว
 กำรยำงแห่งประเทศไทย

 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 ศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์

แ ล ะ ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ แ ห่ ง ช ำ ติ 
(NECTEC)

 กรมที่ดิน
 กรมชลประทำน



ความก้าวหน้าการขับเคลือ่นแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัล
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โครงการตามแผนฯ มีทั้งสิ้น 36 โครงการ เป็นโครงการที่เริ่มด าเนินการในปี 2559 จ านวน 21 โครงการ โดยมีการด าเนินการตามแผน 100%

ท่ีมำ: กำรประชุมคณะกรรมกำรเตรียมกำรดำ้นดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาและยกระดับ

ขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการข้อมูล:
การบูรณาการข้อมลูผ่าน
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการ
สิทธิ: การยืนยันตัวตนและบริหาร

จัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

การให้ข้อมูล:
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุด

เดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

การรับฟังความคิดเห็น:
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเขา้ถึง

ความต้องการในเชิงรุก

โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ยกระดับศักยภาพบุคลากร   
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การให้ความช่วยเหลือ: 
การให้บริการความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน:
การบูรณาการตลาดแรงงาน

แบบครบวงจร

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร:
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล

ผ่านการบูรณาการ

การท่องเที่ยว:
การบูรณาการด้านการท่องเท่ียว

แบบครบวงจร

การลงทุน:
การบูรณาการงานบริการ

ด้านการลงทุนข้ามหนว่ยงาน

การค้า (น าเข้า/ส่งออก):
การบูรณาการการน าเข้าส่งออก

แบบครบวงจร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชงิรุกเพื่อ

ส่งเสริมการเติบโต

ภาษีและรายได้:
ระบบภาษีบูรณาการ

ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ความปลอดภัยสาธารณะ:
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดย

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การบริหารจัดการชายแดน:
การประเมินความเส่ียงผู้โดยสาร

ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

การป้องกันภัยธรรมชาติ:
การบูรณาการข้อมลู

เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต:
การบูรณาการข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับความม่ันคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของ

ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

100%

100%

100%

100%

ก าหนดให้
ด าเนินการ

ปี 60

ก าหนดให้
ด าเนินการ

ปี 60

100%

100%

100%100%

ก าหนดให้
ด าเนินการ

ปี 60

100%

100%

100%

100%

100%

ก าหนดให้
ด าเนินการ

ปี 60

ก าหนดให้
ด าเนินการ

ปี 60

ก าหนดให้
ด าเนินการ

ปี 60

ก าหนดให้
ด าเนินการ

ปี 60

ก าหนดให้
ด าเนินการ

ปี 60

ก าหนดให้
ด าเนินการ

ปี 60
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government



แนวโน้มส าคัญด้านรัฐบาลดิจิทัล (Megatrends of Digital Government)

ในกำรประชุม World Economic Forum 2016 มีวำระกำรประชุมชื่อว่ำ Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสือชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขียนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลักดันคนส ำคัญให้เกิด World Economic Forum) อธิบำยปรำกฏกำรณ์ของกำรปฏิวัติครั้งนี้ พร้อมทั้ง
ระบุแนวโน้มส ำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนำคตที่คำดว่ำน่ำจะเกิดขึ้น และแพร่หลำยในทุกอุตสำหกรรม  

Gartner ได้ท ำกำรวิเครำะห์แนวโน้มส ำคัญด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลดิจิทัล ทั้งสิ้น 10
แนวโน้ม โดยให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีที่ท ำให้ภำคธุรกิจสำมำรถพัฒนำตอบโจทย์ของธุรกิจดิจิทัลใน
อนำคต ซึ่งครอบคลุมทุกมิติกำรให้บริกำรโดยภำครัฐ

Deloitte ได้ท ำกำรวิเครำะห์รัฐบำลในอนำคตในปี 2020 (GOV2020) ถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงแนวโน้มส ำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรของรัฐบำลในทุกสำขำบริกำร อำทิ กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข คมนำคม พลังงำน สิ่งแวดล้อม และกำรป้องกันประเทศ เป็นต้น

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด

30

มีงำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์แนวโน้มส ำคัญด้ำนเทคโนโลยีและรัฐบำลดิจิทัล ที่น่ำสนใจจำก
หลำยหน่วยงำน/ องค์กรในระดับสำกล
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แนวโน้มเชิง
กายภาพ

แนวโน้มเชิง
ดิจิทัล

แนวโน้ม
เชิงชีวภาพ

2018 2021 2022 2023

2024 2025 2026 2027

Storage for All
Robotics and 

Services

 The Internet of 
and for Things

 Wearable Internet
 3D Printing and 

Manufacturing

 Implantable Tech.
 Big Data for Decisions
 Vision as New Interface
 Our Digital Presence
 Governments and the 

Blockchain
 A Super-computer in 

Your Pocket

 Ubiquitous 
Computing

 3D Printing and 
Human Health

 The Connected 
Home

 3D Printing and 
Consumer 
Products

 AI and White-
collar Jobs 

 Driverless Cars
 AI and Decision-Making
 Smart Cities

 Bitcoin and the 
Blockchain

เศรษฐกิจแบ่งปัน และการ
กระจายความเช่ือม่ัน (The 
Sharing Economy and 
Distributed Trust)

ระบบการประมวลผล 
สื่อสาร และจัดเก็บข้อมูล
ในทุกพื้นที่ (Computing, 
Communications and 
Storage Everywhere)

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เช่ือมอุปกรณ์และเครื่องมือ 
(The Internet of Things)

ความเช่ือมโยงระหว่าง
บุคคลและอินเทอร์เน็ต 
(People and the 
Internet)

การแปลงดิจิทัลไปสู่สิ่งที่จับ
ต้องได้ (The Digitization of 
Matter)

ปํญญาประดิษฐ์ และข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Artificial 
Intelligence (AI) and Big 
Data)

แนวโน้มส าคัญ (Megatrends) จุดเปลี่ยนแปลง (Tipping Points)

แนวโน้มเหล่าน้ีสามารถูกแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
 ยำนยนต์ขับเคลื่อน

อัตโนมัติ
 กำรพิมพ์สำมมิติ

 เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ขั้นสูง

 วัสดุใหม่ๆ

ที่มำ: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016



แนวโน้มเทคโนโลยีส าคัญส าหรับรัฐบาลดิจิทัล 2016
(Strategic Technology Trends for Digital Government 2016)

32

Strategic Technology Trends 
for Digital Government 2016

Digital Workplace

บุคลำกรภำครัฐในอนำคตทุกระดับขั้นจะ
เป็นผู้ที่มีควำมรู้เทคโนโลยีและทักษะด้ำนดิจิทัล 
และกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐจะเปลี่ยนไปสู่กำรกระจำยท ำงำน เพื่อ
ควำมรวดเร็ว  อิสระในกำรปรับเปลี่ยนตำม
สถำนกำรณ์  และน ำโมบำย เทคโนโลยีมำปรับใช้

Multichannel Citizen 
Engagement

หน่วยงำนภำครั ฐมีกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนช่องทำงหลำกหลำย และน ำข้อมูล
ต่ำงๆ มำวิเครำะห์ เพื่อท ำควำมเข้ำใจควำม
ต้องกำรและพฤติกรรมของผู้รับบริกำร ก่อน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนอง
ผู้รับบริกำรให้ได้รับพึงพอใจมำกที่สุด และเป็น
ช่องทำงที่เอื้ออ ำนวยมำกที่สุด

Open Any Data

เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่
ผู้ รับบริกำร มีกำรปรับปรุงเว็บไซต์ และ
ฐำนข้อมูล เพื่อสร้ำงกำรเข้ำถึงจำกสำธำรณะ
มำกขึ้น และผลักดันให้เกิดกำรเชื่อมโยงขอ้มลู
ที่เปิดเผยเหล่ำนั้นกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน

Citizen e-ID

น ำเอำเทคโนโลยีบัตรประชำชน
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ เพื่อช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ แก่ผู้รับบริกำร และเริ่มร่วมมือ
กับภำคธุรกิจและภำคเอกชนในกำรใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดังกล่ำว โดยภำครัฐ
มีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน Citizen e-ID

Analytics Everywhere

น ำข้อมูล Big Data มำประมวล และใช้
เป็นเครื่องมือในกำรคำดกำรณ์ และประเมินสภำพ
ธุรกิจกำรให้บริกำร โดยอำศัยเทคโนโลยี IoT และ 
Smart Machine เ พื่ อ ใ ห้ ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ แ ล ะ
ตอบสนองต่อผู้รับบริกำรเป็นแบบ real-time

Smart Machines

หน่วยงำนภำครัฐน ำ เทคโนโลยี 
Smart Machine มำปรับใช้เพื่อให้ เกิดกำร
บริหำรจัดกำร และตอบสนองกำรให้บริกำร
อัตโนมัติ  โดยระบบ Smart Machine จะ
พัฒนำขึ้น และสำมำรถประเมินปัญหำ และ
จัดกำรสมดุลตลอดห่วงโซ่กำรบริกำร

Digital Government 
Platforms

ภำครัฐปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร 
ใหม่ที่รวมเอำบริกำรหลำยด้ำนจำกหน่วยงำน
ทุกภำคส่วนเข้ำไว้ ณ จุดๆ เดียว เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน ลดต้นทุนของ
ภำครัฐเอง และสำมำรถตอบสนองและโต้ตอบ
กับผู้รับบริกำรโดยตรง

Internet of Things

เทคโนโลยี IoT สร้ำงสภำพแวดล้อมให้
ภำครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบบริกำรเป็นดิจิทัลมำก
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่ำวยัง
สนับสนุนภำครัฐในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรสื่อสำร 
กำรใช้โมบำย เทคโนโลยี กำรวิเครำะห์ Big 
Data รวมไปถึงกำรประสำนงำนกับภำคธุรกิจ
และเอกชนในด้ำนต่ำงๆ

Software-Defined 
Architecture

หน่วยงำนภำครัฐเริ่มปรับโครงสร้ำง
และสถำปัตยกรรมกำรให้บริกำร โดยน ำ
ซอฟต์แวร์  และแอปพลิ เคชัน มำใช้ เป็น
เครื่องมือในกำรให้บริกำร รวมถึงกำรบริหำร
จัดกำร และกำรสร้ำงควำมคล่องตัวแก่องค์กร

Risk-Based Security

หน่วยงำนภำครัฐต้องเตรียมกำรและ
จัดท ำแนวทำงรองรับผลกระทบจำกกำรโจมตี
จำกโลกไซเบอร์ ต้องมีกำรลงทุน จัดสรรหรือ
โยกย้ำยทรัพยำกร (คน งบประมำณ และ
เวลำ) มำจัดกำรควำมเสี่ยง และเพิ่มควำม
ปลอดภัยให้แก่ระบบต่ำงๆ ขององค์กร

ที่มำ: Gartner (2016)
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รัฐบาลในฐานะผู้แก้ปัญหา (Government as Solution Recruiter)

Growth of non-state 
problem solvers

รัฐบำลจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้แก้ไขปัญหำ
ทำงสังคมเพียงฝ่ำยเดียว แต่องค์กรไม่
แสวงหำก ำไร บริษัทเอกชน รัฐวิสำหกิจ 
ตลอด จนก ลุ่ ม ป ร ะช ำชนจะ เ ข้ ำ ม ำ
ด ำเนินกำรในด้ำนดังกล่ำวมำกข้ึน

Government as 
enabler

บทบำทหน้ำท่ีของรัฐบำลจะเปลี่ยนจำก
ผู้น ำท่ีเข้ำมำแก้ไขปัญหำสังคม สู่ผู้สร้ำง
สภำพแวดล้อมท่ีให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

Multi-trillion-dollar capital 
market for social outcome

ในอนำคต ภำครัฐ ภำคธุรกิจ และ
รัฐวิสำหกิจจะร่วมมือกันเพื่อแก้ ไข
ปัญหำ และลงทุนในแนวทำงท่ีส่งเสริม
ก ำ ร ส ร้ ำ ง ผ ล ตอบ แทนค วบ คู่ กั บ
ผลประโยชน์ต่อสังคม

การบริการที่ตอบสนองประชาชน (“Made-for-me” Service Delivery)

Technology-enabled 
self service

น ำเอำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำปรับใช้
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถขอรับบริกำรได้
ด้วยตนเองท่ีบ้ำน หรือร้ำนค้ำ หรือคีออส
ต่ำงๆ โดยไม่ต้องเดินทำงมำยังหน่วย
ให้บริกำรของรัฐแต่อย่ำงใด

Government as 
food truck

หน่วยงำนภำครัฐต้องปรับมำใช้
โมบำย เทคโนโลยี กับกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำก
ได้ หรือท้ังหมด เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกต่อผู้รับบริกำร

Borderless market 
for public services

หน่วยงำนภำครัฐในอนำคตจะเริ่มจัดจ้ำง
หน่วยงำนภำยนอก อำทิ ภำคเอกชน
ขนำดใหญ่ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
แ ทน  เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว ำ ม เ ชื่ อ มั่ น จ ำ ก
ผู้รับบริกำร

การสร้างธรรมาภิบาลและเท่าเทียมสูส่งัคม (Distributed Governance)

Distributed problem 
solving via technology

กำรพัฒนำของเทคโนโลยี และสื่อ
โซเชียลมีเดีย น ำไปสู่กำรเข้ำถึงของ
ประชำชนท่ัวไปในกำรมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหำทำงสังคม อำทิ กำรเข้ำ
เป็นอำสำสมัคร

Crowdsourcing policy

ในอนำคต  รั ฐ บ ำ ลต้ อ ง เ ชิญชวน ให้
ประชำชน ภำคธุรกิจ และรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำรจัดท ำร่ำง
กฎหมำย/นโยบำย เพื่อให้กฎหมำย /
นโยบำยดังกล่ำวตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนมำกท่ีสุด

Open data 
platforms 2.0

กำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของรัฐบำลจะ
เป็นประโยชน์ต่อภำคประชำชนในกำร
น ำไปใช้  ท้ังนี้  แนวโน้มกำรเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ จะกลำยเป็น
เรื่องท่ัวไปส ำหรับทุกหน่วยงำน

ที่มำ: GOV2020, Deloitte

Revamped infrastructure 
pricing models

รู ป แ บบ ก ำ ร ช ำ ร ะ ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม
กำรบริกำรแบบช ำระเฉพำะท่ีใช้บริกำร
จะเป็นรูปแบบใหม่ท่ีหน่วยงำนภำครัฐ
น ำมำปรับใช้มำกข้ึนในอนำคต

Unbundling 
services

ในปี 2020 กำรระดมทุนของผู้คนใน
ชุมชนเพื่อมำแก้ไขปัญหำภำยใน
ชุมชนจะเกิดมำกข้ึน และรัฐบำลจะ
สำมำรถจัดสรรงบประมำณไป
ให้บริกำรท่ีใหญ่กว่ำได้

Mini-payments

รัฐบำลอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำร
ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรย่อยๆ แก่
ประชำชนผู้รับบริกำร ผ่ำนเทคโนโลยีกำร
ช ำ ร ะ ผ่ ำนโทร ศัพ ท์มื อถื อ  หรื อบั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์

Pay for 
performance

กำรน ำรูปแบบกำรช ำระค่ำบริกำร
ตำมผลงำนและประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรจะเกิดข้ึนกับกำรบริกำร
ของภำครัฐและเอกชน

แนวทางการระดมทุนและลงทุนรูปแบบใหม ่
(Alternative Funding Models)

GovCloud

หน่วยงำนรัฐจะเริ่มท ำงำนและ
ให้บริกำรโดยอำศัยเทคโนโลยี
คลำวด์ที่สำมำรถบริกำรได้ทุกที่
ทุกเวลำ

การให้บริการแก่ภาคประชาชน
(Just-in-time Civil Service)

Customer-centric 
human services

กำรให้บริกำรของภำครัฐจะต้อง
ปรับให้ตรงควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่ม
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Preemptive 
government

กำรน ำข้อมูลสถิติมำประมวลผล
ช่วยให้สำมำรถคำดกำรณ์สภำวะท่ี
จะเกิดข้ึนกับสังคม และช่วยให้
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ส ำ ม ำ ร ถ
เตรียมกำรรองรับหรือป้องกัน
อนำคตท่ีจะเกิดข้ึน

Targeted 
transparency

กำรเปิดเผยข้อมูลแก่สำธำรณะชน
จะช่วยเพิ่มควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของภำครัฐ อีกท้ัง ยัง
สำมำรถเป็นเป้ำหมำยท่ีหน่วยงำน
ภำครัฐควรตั้งเป้ำท่ีจะบรรลุในกำร
เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว

Psychology 
influences policy

กำรน ำ ข้อมู ลสถิ ติมำ ใช้ เพื่ อ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชำชนยังช่วยในส่วนของกำร
ออกกฎหมำยหรือจัดท ำนโยบำย
ต่ำงๆ ด้วย

Beta government

กำรปรับเปลี่ยนแนวคิด หรื อ
นโยบำยของหน่วยงำนภำครัฐ 
อำจเริ่มต้นจำกกำรทดลองใน
โครงกำรต้นแบบ ซ้ ำไปมำ เพื่อ
เรียนรู้ข้อผิดพลำดก่อนท่ีจะหำ
แนวทำงท่ีเหมำะสมท่ีสุดมำปรับ
ใช้กับด้ำนต่ำงๆ รวมถึงนโยบำย

Using math to change 
social behavior

กำรน ำข้อมูลสถิติมำใช้ ยังสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม
ไปสู่ทิศทำงท่ีรัฐบำลพึงประสงค์ได้

Outcome-based 
regulation

กำรน ำข้อมูลสถิติมำประมวลผล
ช่วยให้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรประเมินผลและติดตำมกำร
ด ำเนินนโยบำยต่ำงๆ และช่วยให้
หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถทุ่มเทควำม
สนใจให้กับกำรมุ่งไปสู่เป้ำหมำยท่ี
ต้องกำรบรรลุ

รัฐบาลอัจฉริยะ (Data-smart Government)

ปัจจัยรากฐานของความมั่งคั่งของชาติ (Basis of National Prosperity Shift)
Talent and Relearning 
as the key to national 
competitiveness

หน่วยงำนภำครัฐควรส่งเสริมและ
สนับสนุนแรงงำนท่ีมีทักษะ ตลอดจน
ส่งเสริมระบบกำรศึกษำ/กำรพัฒนำ
แรงงำนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับแรงงำน 
ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของแรงงำนเหล่ำนั้น

Alternatives to 
GDP take hold

นอกเหนือจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจ 
ปัจจัยด้ ำนสังคมยัง เป็นอีกปัจจัย ท่ี
หน่วยงำนภำครัฐควรให้ควำมส ำคัญ 
อ ำ ทิ  ค ว ำมปลอดภั ย ในชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน ควำมเท่ำเทียม ฯลฯ

ที่มำ: GOV2020, Deloitte

School System 2.0

กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ใน
กำรเรียนกำรสอน กำน ำประเด็นเรื่องทักษะ
ดิจิทัลของเด็กนักเรียนมำประเมิน ตลอดจน
กำรร่วมมือกับภำคธุรกิจ เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร จะเป็นกำรยกระดับคุณภำพระบบ
กำรศึกษำในภำพรวม และน ำไปสู่กำร
พัฒนำในระยะยำว

The era of 
digitized medicine

เทคโนโลยี AR, Hologram, mHealth, e-visits
และ Tele-monitoring จะช่วยปฏิวัติกำรผ่ำตัด 
กำรตรวจและวินิจฉัยโรค และอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้รับบริกำร อย่ำงไรก็ดี เป็นหน้ำท่ี
ของภำครัฐท่ีจะต้องเข้ำมำควบคุมควำม
ปลอดภัยของระบบข้อมูลคนไข้ และกำร
วำงรำกฐำนโครงสร้ำงสำธำรณสุข

Robotics Technology

ในอนำคต กำรน ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือ
โดรนมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้ในเชิงพำณิชย์ 
เพื่อทดแทนแรงงำนมนุษย์ จะเป็นแนวโน้ม
ใหม่ไม่เว้นแต่กำรให้บริกำรดิจิทัลภำครัฐใน
สำขำต่ำงๆ

Cyber Security

หน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะหน่วยงำนด้ำน
ควำมมั่นคงและด้ำนดิจิทัล ต้องร่วมมือกันสร้ำง
ควำมปลอดภัยในระบบดิจิทัลของประเทศ 
ควบคู่ ไปกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ
ประชำชนผู้รับบริกำร เพื่อผลักดันให้เกิดกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

real-time Logistics 
Management

กำรน ำข้อมูล real-time ขนำดใหญ่มำ
ประมวลและวิ เครำะห์สถำนกำรณ์ 
พร้อมท้ังจัดท ำระบบอัจฉริยะเพื่ อ
บริหำรจัดกำรระบบคมนำคมขนส่งใน
แต่ละรูปแบบกำรเดินทำง เป็นแนวทำง
หนึ่ งของกำรให้บริกำรเชิ งดิ จิ ทัล
ภำครัฐด้ำนคมนำคมในอนำคต

Energy and Environment

ด้วยเทคโนโลยีกำรตรวจสอบกำรใช้งำนพลังงำนระยะไกล ท ำให้
ผู้บริโภคสำมำรถควบคุมกำรใช้งำนของตนเองได้ดีข้ึนผ่ำนแอปพลิเคชัน 
ซึ่งท ำให้กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนโดยผู้ใช้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
ผู้ให้บริกำรสำมำรถติดต่อกับผู้ใช้บริกำร และเรียกเก็บค่ำบริกำรได้ทันที 
ซึ่งยังท ำให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถวำงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำนได้
ดียิ่งข้ึนด้วย



เทคโนโลยีส าคัญที่เกิดขึ้นส าหรับ SDGs จนถึงปี 2030
(Crucial Emerging Technologies for the SDGs until 2030)
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Bio-tech Digital-tech Nano-tech Neuro-tech Green-tech Other

ที่มำ: UN Global Sustainable Development Report 2016

Big Data 
Technology

Internet of Things 5G Mobile Phones
3-D Printing and 
Manufacturing

Cloud Computing 
Platforms

Open Data 
Technology

Free and Open-
source

Massive Open Online 
Courses

Micro-simulation E-Distribution
System Combining 

Radio
GIS and Remote 

Sensing Data

Data Sharing 
Technologies

Social Media 
Technologies

Mobile 
Application

Pre-paid System of Utility Use 
and Automatic Meter

Digital Monitoring 
Technologies

Digital Security 
Technology

Development, Employment, Manufacturing, Agriculture, Health, Cities, Finance, Governance Participation, Education, Science, 
Environmental Monitoring, Resource Efficiency, Social Networking and Collaboration

Opportunities and 
Outcomes



การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (DE)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DG)

กรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
(Maturity Model)

กรณีศึกษาที่ดีที่สุด
(Best Practice)

นโยบายระดับกระทรวง/กรม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

การประชุมระดมสมอง และการสัมมนา

Digital Technology Roadmap

GAP
การศึกษาสถานการณ์การ
บริการภาครฐั 26 ด้าน

การวิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครัฐโดยรวม

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง



กรอบแนวคิดทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: Maturity Model
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STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

Gartner Initial Developing Defined Managed Optimized -

United Nation Emerging Enhanced Transactional Connected - -

Deloitte Information
Publishing

Official Two-way 
Transactions

Multi-purpose 
Portals

Portal 
Personalization

Clustering of 
Common 
Services

Full Integration 
and Enterprise 
Transformation

World Bank Publish Interact Transact - - -

accenture Online Presence Basic Capability
Service 
Availability

Mature Delivery
Service 
Transformation

-

United Nation STAGE VI

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำก Gartner (2015), United Nations (2015) และ Lee (2010).



ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย Gartner

38

ที่มำ: Gartner (2015).



Government websites provide information on public policy, governance, laws, regulations and relevant documents

Government websites deliver enhanced one-way or simple two-way e-communication between 
government and citizen such as downloadable forms  

Government websites engaged in two-way e-communication with their citizens, 
including requesting and receiving inputs on government policies  

Government moves from a government-centric to a citizen-centric approach. They 
are proactive in requesting information and opinions from the citizen using Web 
2.0 and other interactive tools

Stage I: Emerging

Stage II: Enhanced

Stage III: 
Transactional

Stage IV: Connected

ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำก United Nations (e-Government Survey 2012)
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E-Government Maturity Model

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวม จำก Gartner

Individual stage might be skipped but Transition is typically a stepping stone to Transformation

Size and Complexity of 
Strategy, People, 
Processes and 

Technology Issues

Presence

Interaction

Transaction

Transformation
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Extending the e-Government Maturity Model

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวม จำก L Willcocks, AGSM 2000

2-4 years

• Develop presence
• Develop technology 

capability

• Re-orientate business/ 
technology thinking skills

• Build integrated approach
• HV/LV transactions and 

EC4P

• Re-organize people/ 
structures

• Reengineer process
• Remodel technology 

infrastructure

• Customer-focused 
organizations

• Content-centric products/ 
services

• “The new marketing’ 
seamless flexible, 
equitable

Web Presence

Access information 
Download forms 
e-mail lodgement

Transaction 
Processing

Capability, 
leveraging 

experience and 
know-how to 

maximize value

Stage 3 and 4 require change both across integrated agency 
processes and the whole of government citizen interface

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

Commerce + E-Commerce + E-Business

Bu
sin

es
s V

alu
e

2-3 years
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ความส าเร็จของ e-Government ของเกาหลีใต้
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Th
e W

or
ld
’s 

Be
st

e-
Go

ve
rn

m
en

t

พัฒนาความเป็น
ผู้น าในระดับโลก

National 
Computerization 
Agency; NCA (1986)

National Backbone 
Network (1987-1996)

Republic of Korea Agency for Digital 
Opportunity and Promotion; KADO (2002)

National Internet Development Agency of 
Republic of Korea; NIDA (2004)

31 e-Government Roadmap 
Projects (2003-2007)

Amendment of e-
Government Act (2007)

‘U-Korea Master Plan’ and ‘VISION 2030: 
Hopeful Korea in Harmony’ (2006)

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 20162014

E-Government World Rank 1 1613 5

e-Government Act (2001)

High Speed Information and 
Communication (1995-2005)

IT Promotion Act (1995)

e-Government Comprehensive 
Implementation Plan (1999)

Cyber Korea 21(1999)

ปรับปรุง
ทรัพยกรมนุษย์

ด้าน 
e-Government

เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับ
ระบบการจัดการ

พัฒนา
กระบวนการ
ท างานและ

ปรับปรุงระบบงาน

สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐ

31



ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเกาหลีใต้: National Computerization Agency 
และระบบสารสนเทศพื้นฐานแห่งชาติ (National Basic Information System (1986-1996))
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ในปี 2529 (1986) กระทรวงโทรคมนำคมและไปรษณีย์ (MPT) ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งหน่วยงำน National Computerization Agency 
(NCA) เพื่อท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรผลักดันโครงกำรระบบสำรสนเทศพื้นฐำนแหง่ชำติ (National Basic Information System Project: 
Network Backbone Network)

 สร้ำงฐำนข้อมูลและระบบเครือข่ำยสำรสนเทศที่ส ำคญัใน 5 ประเด็น ได้แก่
 กำรบริหำรรัฐกิจ
 กำรกลำโหม
 ควำมมั่นคงของชำติ
 กำรเงินและกำรธนำคำร
 กำรศึกษำและกำรวิจัย

 ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลที่อยู่อำศัย ยำนพำหนะ ศุลกำกร แรงงำน สถิติทำงเศรษฐกิจ และอื่นๆ

Network Backbone Network
กำรพัฒนำสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

(Informatization and Computerization)



ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเกาหลีใต:้ Government for Citizens System (G4C)
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Korea developed the Government for Citizens System (G4C) to enable citizens to get civil services closed related to 
personal/business daily lives

www.egov.go.kr  / 
www.minwon.go.kr

Personal / Business

 Resident Registration
 Real Estate Registration
 Vehicle Registration
 Private Business Registration
 Customs and Tax Payment
 Factory Registration
 etc.

Internet

Mobile

e-Government

Fax/Telephone

Government OfficeVisit



ปัจจัยสู่ความส าเร็จของเกาหลีใต้
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ที่มำ: ปรับปรุงจำก e-Government of Korea from policy to Practice, Ministry of Public Administration and Security (June 2012).

• Leadership from the president
• Strategic and sustainable plans for 20 years
• Nationwide change management program
• Aligned e-Government projects with Performance Evaluation

1. ผู้น าที่เข้มแข็ง

• 1 % of the national budget was invested into e-Government construction every year
• Created and utilized the Information and telecommunication Promotion Fund to build early e-Government
• 10% of the informatization budget for e-Government support projects

2. งบประมาณในการลงทุนพัฒนาการ
บริการทาง e-Services มีความต่อเนื่อง

• Participation of experienced system integration companies and specialized solution vendors
• Adoption of practical technology; GIS (Geographical Information System), LBS (Location-Based Service), 

Component-based Developed technology.

3. มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

• Overcame issues such as public officers fear of workforce reduction due to e-Government deployment and 
resistance in using information system through sustained change management education

• Electronic system user training, public officer e-capacity development, informatization contests

4. มีการพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้เหมาะสมกับบริบท e-Government

• Clear goals, objectives, short and long-term plans with expected expenditure, income streams and 
deadlines

• Qualitative, Quantitative Performance Index (KPI) for nationwide and each project level

5. การวางแผนบริหารจัดการโปรแกรมใน
การพัฒนาอย่างเหมาะสม 

• Established President’s Council on National ICT Strategies to provide vision and guide ICT policies of 
Korea, chaired by the Prime Minister, engaging with private sector

• Utilized specialized e-Government technical support agencies; National Information Society Agency, Korea 
Local Information Research & Development Institute

• Revision of the legislative system for government process reform

6. มีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• Expanded citizen participation in policy-making process and provided extended communication channels
• Integrated one-stop information service, varying from tax, patent, procurement, custom

7. ประชาชนและหน่วยธุรกิจสามารถมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ



วิสัยทัศน์ในการน าพาสิงคโปร์สู ่“Smart Nation” ภายในปี 2025
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Smart Nation Vision

Urban Planning Environment
District 

Management
Healthcare

Logistics Manufacturing
Energy & 

Sustainability
Retail & 

Advertising

Smart Nation Platform Supporting Ecosystem

Smart Nation Operating System (SN-OS)

Communications & Sensor Network

ที่มำ: Infocomm Development Authority of Singapore



Singapore Smart Nation Platform
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Smart Nation Platform

CONNECT

COLLECT

COMPREHEND

to create a globally competitive infocomm
media ecosystem that enables and 
complements Singapore’s Smart Nation vision.

To be able to gain better situational awareness 
through better real-time data collected through 
a mesh of sensors nationwide. 

Proposed Plans

Providing connectivity to sensors
• Nationwide Broadband Network
• Above Ground Box (AG Boxes)
• Wireless@SG
• HetNet Technologies

CONNECT

COLLECT Data through Mesh of Sensors nationwide

COMPREHEND Data-sharing and integrated situational awareness platforms

Smart City Platform will help…

Citizen
Greater citizen-centric services
Empowerment

Businesses Enable innovation

Public Agencies
Greater efficiency
Stronger inter-agency cooperation 

ที่มำ: Infocomm Development Authority of Singapore



การด าเนินโครงการน าร่องและการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อตอบรบัสู่ความเปน็ Smart Nation
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โครงการน ารอ่ง

HEALTH

LIVING

MOBILITY

SERVICES

Assistive Tech & 
Robotics

Tele-Health HealthHub Portal National Steps 
Challenge

Informed of our 
Environment

Smart Homes

Self-driving Vehicle 
(SDV) Technologies

Contactless Fare 
Payment

Data Analytics & 
Transport

Demand-driven 
Services

Contactless Payment 
Solution

Public Service at 
Fingertips

FinTech “Sandbox”

แอปพลิเคชัน

Beeline
An on-demand and affordable mode of 
transport

HealthHub
Accessing personalised health records 
through one-stop portal

Healthy 365
health and diet tracking mobile app

myENV
A real-time information on PSI, dengue 
hotspots and the weather

MyResponder
Users will be alerted to help Out-of-
Hospital cardiac arrest victims within 
their immediate vicinity

MyTransport.SG
A comprehensive range of transport 
information

One Historical Map
An open geo-historical map platform

OneInbox
Receive Government letters electronically, 
in place of hardcopy letters, on the go 
through a secure digital mailbox. 

OneService
A channel to report municipal issues

SGBioAtlas
Sharing biodiversity sightings on this 
citizen science-based app

SingStat Mobile App
Official statistics on the Singapore 
population and economy 
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• Adopt decision-making approach for addressing long-term solutions and 
sustainable policies1. เสถียรภาพทางการเมืองที่เข้มแข็ง

• Projects “Calls for Collaboration (CFC)” for assisting government’s work with 
industry on technology trails; the Government Technology Experiments and 
Trials Program (TREATS) for mobile payment system

2. ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน

• Fully liberalized Telecommunications market in 2000
• Attracted international competitive telecommunications players

3. การเปิดเสรีการให้บริการทางการ
สื่อสารและการแข่งขัน

• Emphasis on education and awareness4. ลงทุนในการพัฒนาระบบการศึกษา

• Introduced new interactive multimedia kiosks and radio frequency identification 
(RFID) to National Library

5. ความพร้อมและกล้าที่จะรับความเสี่ยง
จากการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

• Set up Data Hubs of people, company/business and land
• Legal framework of e-services across agencies since 1994

6. จัดตั้งระบบหลักในการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลแห่งชาติ

• Commitment from political and public service leaders
• Creating good environment for learning
• Innovative process, agile structures and systems by embedding dynamic 

capabilities in the change management programs

7. มีธรรมาภิบาล

ที่มำ: ปรับปรุงจำก The e-Transformation Journey of Singapore (Chua, 2012)
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(Standardisation)

Work smarter Work faster Work with knowledge Work safer
มุ่งเน้นให้ภำคธรุกิจมีกำรบริหำร
จัดกำรและท ำงำนอย่ำงชำญฉลำดและ
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ผ่ำนกำรใช้
เทคโนโลยีเข้ำไปประยุกต์ใชใ้น
กระบวนกำรท ำงำน 

กำรท ำงำนที่รวดเร็วมำกขึ้นด้วย
ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและ
กำรใช้ระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำน
แบบเปิด (Open Infrastructure)

กำรท ำให้เกิดนวัตกรรมและ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่
มำกขึ้นบนฐำนควำมรู้และทักษะ
ของแรงงำน 

ประชำชนจะต้องได้รับควำมคุ้มครอง
และควำมปลอดภัยเมือ่มกีำรเข้ำถึง
ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต

การสร้างความเป็นมาตรฐาน

(Electronic Business File)

การใช้ไฟล์เก็บข้อมูลธุรกิจแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

(Open Data)
การใช้ระบบข้อมูลเปิด

(Conduct Business Electronically)

การด าเนินธุรกิจด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

(EU Digital Single Market) 

การสร้างตลาดร่วมดิจิทัลใน
สหภาพยโุรป

(Cloud Computing)
การใช้ระบบประมวลผลแบบคลาวด์

(High-speed Internet Access) 

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

(Free and Open Internet)

ระบบอินเทอร์เน็ตแบบเปิดและ
เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย

(Safe ICT Product)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ICT ที่มี
ความปลอดภัย

(E-privacy) 

การพัฒนาด้านความเป็นส่วนตัว
ทางออนไลน์

(Safe Online Transactions)

การท าธุรกรรมออนไลน์ที่มี
ความปลอดภัย 

(Clean Computer) 

การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มี
ความปลอดภัย

(E-Skills) 
การพัฒนาทักษะทางออนไลน์ 

(ICT Research)

การวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

“ICT for Innovation and Economic Growth” 

Digital Agenda.nl 
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Work smarter มุ่งเน้นให้ภำคธรุกิจมีกำรบริหำรจัดกำรและท ำงำนอย่ำงชำญฉลำดและมปีระสิทธิภำพมำกขึ้น ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำไปประยุกต์ใชใ้น
กระบวนกำรท ำงำน 

(Standardisation)
การสร้างความเป็นมาตรฐาน - กำรก ำกับดูแลควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัยด้ำน ICT

- กำรน ำเอำมำตรฐำนด้ำน ICT มำใช้ในระดับประเทศ เพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมัน่ด้ำนควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครัฐและเอกชน

- กำรจัดกำรด้ำนกำรส่งข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Messaging) ระหว่ำงพนักงำนในองค์กร เพื่อเสริมสร้ำงผลิตภำพ

- กำรก ำหนดเงื่อนไขของนิยำมและมำตรฐำนองค์กร

- ภำครัฐจะท ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผ่ำนกำรประยุกต์ใช้
และกำรอธิบำยมำตรฐำนดังกล่ำวกับภำคเอกชน โดย
คณะกรรมกำรมำตรฐำน (Standardisation Board) และงำน
อภิปรำยต่ำงๆ (Standardisation Forum)

(Electronic Business File)

การใช้ไฟล์เก็บข้อมูลธุรกิจ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

(Open Data)
การใช้ระบบข้อมูลเปิด

- เพิ่มประสิทธิภำพและลดภำระของระบบรำชกำร โดยกำรสร้ำง
ระบบเข้ำถึงแบบจุดเดียว-ใช้งำนได้หลำยทำง 
(Single Entry - Multiple Use System)

- บริษัทจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูที่มีกำรร้องขอได้ ทั้งจำกรัฐบำลกลำง
และรัฐบำลท้องถิ่น

- กำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจส ำหรับบริษัทในตลำดยุโรป
- กำรขยำยระบบ eCommerce ข้ำมพรมแดน

- กำรบรรเทำประเด็นด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ โดยกำรออกใบรับรอง
ควำมน่ำเชื่อถือ (Certificate of Reliability) ส ำหรับร้ำนค้ำออนไลน์ 

- กำรตรวจสอบระบบ eRecognition (ระบบยืนยันตัวตนส ำหรับ
ธุรกรรมดิจิทัล ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน) โดย Electronic 
Signature Directive of 2012

เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติ



- กำรท ำให้ภำคเอกชนสำมำรถด ำเนินธุรกิจด้วยวิธีกำร
อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงสะดวกมำกขึ้น

- ให้สิทธิแก่ภำคเอกชนในกำรด ำเนินธุรกิจกับภำครัฐด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุบริกำรภำครัฐอย่ำงเฉพำะเจำะจง ส ำหรับ
กิจกรรมธุรกิจที่ต้องกำรให้มีกำรด ำเนินทำงดิจทิัล

- กำรสร้ำงระบบ eRecognition (ระบบยืนยันตัวตนส ำหรับธุรกรรม
ดิจิทัล ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน)

ที่มำ: “Digital Agenda.nl”, Ministerie van Economische Zaken
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Work smarter มุ่งเน้นให้ภำคธรุกิจมีกำรบริหำรจัดกำรและท ำงำนอย่ำงชำญฉลำดและมปีระสิทธิภำพมำกขึ้น ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำไปประยุกต์ใชใ้น
กระบวนกำรท ำงำน 

- กำรสนับสนุนกำรใช้ข้อมูล (นอกเหนือจำกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมปลอดภัย) ในกำรเป็นฐำนข้อมูลในกำรสร้ำงแอปพลิเคชนั
และนวัตกรรมใหม่

- ฐำนข้อมูลดังกล่ำว จะรวมถึงประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรมและนวัตกรรม และอื่นๆ จำกกระทรวงของภำครัฐ

- กำรเผยแพร่ข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะผ่ำนระบบพอร์ทัล “Answers 
for Business”

- ระยะแรก เพื่อสร้ำงมำตรฐำน Cloud Computing ในด้ำน
ควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัย ตลอดจนควำมต่อเนื่อง
ของบริกำร

- จำกน้ันจึงสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก Cloud Computing 
ในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและควำมคล่องตัว เพื่อน ำไปสู่
กำรเติบโตของผลิตภำพ

- เริ่มต้นพัฒนำโครงกำร “Productivity and Cloud Computing” (ที่
สอดคล้องกับ European Cloud Strategy) และกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรในโครงกำรดังกล่ำว

- คณะกรรมกำรจะต้องมีกำรใชค้วำมรู้ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing 

เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติ

(Conduct Business Electronically)

การด าเนินธุรกิจด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

(EU Digital Single Market) 

การสร้างตลาดร่วมดิจิทัลใน
สหภาพยโุรป

(Cloud Computing)

การใช้ระบบประมวลผล
แบบคลาวด์



Work faster
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กำรท ำงำนที่รวดเร็วมำกขึ้นด้วยระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและกำรใชร้ะบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนแบบเปิด (Open Infrastructure)

- กำรเข้ำถึงระบบบรอดแบนด์ด้วยควำมเร็วไมต่่ ำกว่ำ 30 Mbps 
- ครัวเรือนมำกกว่ำร้อยละ 50 จะต้องเข้ำถึงกำรเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตด้วยควำมเร็วไม่ต่ ำกวำ่ 100 Mbps

- กำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ด้ำนระบบบรอดแบนด์ระหว่ำงจังหวัด
- เสำะหำแนวทำงในกำรลดอุปสรรคที่ส่งผลต่อบริกำรระบบ

บรอดแบนด์ควำมเร็วสูง
- ในประเด็นด้ำนควำมโปร่งใสของควำมเร็วอินเทอร์เน็ต ภำครัฐ

จะต้องจัดหำข้อมลูเกี่ยวกับควำมเร็วอินเทอร์เน็ตที่มีควำมโปร่งใส
และเป็นจริง

กำรสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตแบบเปิดและเข้ำถึงได้โดย
ไม่เสียค่ำใชจ้่ำย

- สนับสนุนกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ให้บริกำรบรอดแบนด์ผ่ำนกฎหมำย
แข่งขันทำงกำรค้ำ

- จัดหำควำมเชือ่มัน่ด้ำนกำรลงทุน โดยกำรก ำหนดกฎระเบียบ 
มำตรกำรสนับสนุน และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ

- สร้ำงควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนควบคุมดแูลด้ำน Telecom 
ภำยในประเทศ (OPTA) และ Dutch Competition Authority 
(Nma) ซึ่งเป็นหน่วยงำนติดตำมและตรวจสอบระบบบรอดแบนด์

- บังคับผู้ให้บริกำรหลักในกำรเปิดระบบเครือข่ำยของตนใหแ้ก่คู่แข่ง
- เสริมสร้ำงระบบควำมเป็นกลำงในกำรใหบ้ริกำรอินเทอร์เน็ต 

(Net Neutrality)

เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติ

(High-speed Internet Access) 

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

(Free and Open Internet)

ระบบอินเทอร์เน็ตแบบเปิดและ
เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย
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กำรท ำให้เกิดนวัตกรรมและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มำกขึน้บนฐำนควำมรู้และทักษะของแรงงำน 

- กำรลดปัญหำแรงงำนขำดแคลนทักษะด้ำน ICT (eSkills) ริเร่ิมโครงกำร “Digital Skills Working Population” 
- นำยจ้ำง สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ และลูกจ้ำง จะมีหน้ำที่

รับผิดชอบในกำรปรับปรุงและพัฒนำทักษะแรงงำนส ำหรับ
ประชำกรวัยท ำงำน

- กำรปรับปรุงและพัฒนำทักษะแรงงำนส ำหรับประชำกรวัยท ำงำน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน SMEs อุตสำหกรรมหลัก และภำครัฐ

- กำรจัดตั้งสภำที่ปรึกษำ (Advisory Council) เป็นกำรชั่วครำว
- กำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่สู่สำธำรณะ ผ่ำนโครงกำร Digivaardig

(โครงกำรที่เก่ียวข้องกับทักษะดิจิทัลและควำมปลอดภัยของ
เนเธอร์แลนด)์

เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติ

(E-Skills) 
การพัฒนาทักษะทางออนไลน์ 

(ICT Research)

การวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

- เพิ่มงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ICT ทั้งในด้ำนคุณภำพและปริมำณ - กำรก ำหนดรำคำของงำนวจิัย ICT 
- กำรสร้ำงควำมร่วมมอืกับมหำวิทยำลัยและสถำบันต่ำงๆ
- กำรเสริมสร้ำงกำรลงทุนเพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน

งำนวิจัย ICT ให้ทันสมัยมำกขึ้น อำทิ ระบบ Networks, 
Supercomputers, Grids, และข้อมูล

- กำรจัดตั้งระบบคลำวด์ด้ำนงำนวิจัย ICT ที่มีควำมปลอดภัย



Work safer

Work Safer : มีความปลอดภัยเมื่อมีการเข้าถึงขอ้มูลทางอินเทอรเ์น็ต
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ประชำชนจะต้องได้รับควำมคุ้มครองและควำมปลอดภัยเมือ่มกีำรเข้ำถึงข้อมลูทำงอินเทอร์เน็ต

- ผู้ใช้งำนผลิตภัณฑ ์ICT ขั้นสุดท้ำยจะต้องเชื่อมัน่ใน
ควำมปลอดภัยของบริกำรออนไลน์

- กำรลดควำมเส่ียงของกำรสูญเสียหรือกำรน ำไปใชใ้นทำงที่ผิด
ในด้ำนข้อมูลส่วนบุคคล

- กำรลดข้อกังวลเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรและกำรส่งขอ้มลูส่วน
บุคคล เพื่อป้องกันกำรชะงกัของธรุกรรมและนวัตกรรม
ออนไลน์

- กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรควบคุมดูแลข้อมลูส่วนบุคคลใหแ้ก่
ผู้ใช้งำน

- กำรสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรละเมดิข้อมลูส่วนบุคคลใหแ้ก่ผู้ใชง้ำน 
โดยผู้ให้บริกำร Telecom

เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติ

(Safe ICT Product)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ICT ที่มี
ความปลอดภัย

(E-privacy) 

การพัฒนาด้านความเป็นส่วนตัว
ทางออนไลน์

(Safe Online Transactions)

การท าธุรกรรมออนไลน์ที่มี
ความปลอดภัย 

(Clean Computer) 

การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มี
ความปลอดภัย

- เพิ่มปริมำณกำรท ำธุรกรรมออนไลน์
- สร้ำงสภำพแวดล้อมทำงดิจทิัลที่มคีวำมปลอดภัย

ริเร่ิมโครงกำร eCommerce 
- สนับสนุนกิจกรรมที่รับประกันควำมปลอดภัยด้ำนกำรใช้ ICT
- เพิ่มองค์ควำมรู้ด้ำนสิทธิและข้อบังคับด้ำนธุรกรรมออนไลน์

- หำรือกับผู้ให้บริกำร ICT ถึงแนวทำงกำรเพิ่มระดับควำมปลอดภัย
ในระบบ ICT

- ผู้ให้บริกำรจะต้องแผยแพร่ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร ICT ของตนให้แก่ผู้ใชง้ำน

- กำรป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จำก Botnets - ระบุปัญหำที่เกิดขึ้น
- สร้ำงควำมร่วมมอืกับผู้ใหบ้ริกำรอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดตั้ง Joint 

Clearing House (ระบบร่วมส ำหรับป้องกัน Botnets และกำรติด
ไวรัสของเคร่ืองคอมพิวเตอร์)

ที่มำ: “Digital Agenda.nl”, Ministerie van Economische Zaken
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1994-1999 2000-2006 20082007 2010 2011-Present

Information Policy (1994)

Personal Data
Protection Act (1996)
Internet Bank แห่งแรก 
(1996)
โครงการ Tiger Leap
(1996)

เลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตครั้งแรก (i-Elections) (2005)

ระบบ e-Police เริ่มออนไลน์ (2005)

จัดตั้ง Data 
Protection 
Department 
(1999)

ระบบ Mobile-ID System เริ่มออนไลน์ (2007)

Digital Signatures Act (2000)

เริ่มใช้การช าระภาษ ีe-Tax (2000)

เริ่มใช้ระบบ e-Cabinet (2000)

ผ่านกฎหมายการลงทะเบียนประชากร 
(Population Registry) (2000)

เปิดตัว State Portal (2003)

เร่ิมใช้ ID Card เป็นตั๋วรถ
โดยสาร (2003)

เปิดให้จดทะเบียนยานพาหนะ
ผ่าน e-Vehicle (2003)

Public Information Act (2003)

เริ่มใช้ X-Road (2001)

Health Services 
Organization Act

เปิดใช้ระบบลงทะเบียน
ประชากรออนไลน์ (2001)

เริ่มใช้บัตร Smart 
ID (2002)

ผ่านกฎหมาย e-
Election (2002)

E-School เริ่ม
ออนไลน์ (2002)

ที่มำ: https://e-estonia.com

เปิดตัวระบบ
e-Health (2008)

เริ่มใช้ระบบ
e-Prescription (2010)

สาขาพลังงาน เริ่มใช้
Smart Grid (2011)

ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ขนาดใหญ่
ส าเร็จ ส่งผลให้เอสโตเนียเป็นที่ตั้งของ 
Cyber Defense Centre ของ NATO 
(2007)
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ที่มำ: https://e-estonia.com

E- Institution - institutionview

Population 
Register

Health 
Insurance 
Register

Vehicle 
Register

Document 
record 

management 
systems

Document 
repository

Energy Telecom
Banks

Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server

Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server

Public Sector Private Sector

Internet X-Road
Security Server Security Server Security Server Security Server

Adapter Server

X-GIS

Adapter Server

Administrative System of 
the state information system

ID-Card & 
Mobile ID

E-Country - Countryview

Government Portal – Your Estonia

User Interfaces Certification centerX-Road Center

X-Road Certification Center

Server 1

Server 2 Monitoring

Helpdesk

Services

Data Traffic (X-Road)

Databases

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง การบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

WSDL
UDDI

SOAP
XML RPC

Oracle
MySQL

Parental benefit
My Vehicles

Security server
Central Server
Citizen Portal

Traffic register
Population register
Passports register

ล าดับชั้นของโครงสร้างสถาปตัยกรรมการบริการภาครัฐ

X-Road คื อ โ คร ง ข่ ำ ยห ลัก 
(backbone) ของกำรบริกำรภำครัฐ
ของเอสโตเนีย (e-Estonia) ซึ่งจะ
ท ำให้ฐำนข้อมูลของกำรบริกำร
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-Services) 
เชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งกำร
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ
และภำคเอกชนเพื่อให้เกิดควำม
รำบรื่นในกำรท ำงำนสูงสุด

http://www.hansa.ee/tudeng/images/id-kaart.gif
http://www.hansa.ee/tudeng/images/id-kaart.gif
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ที่มำ: https://e-estonia.com

ดัชนีชี้วัดด้านรฐับาลดิจิทัลของเอสโตเนียในปัจจุบัน

ร้อยละของประชากรที่มี ID Card

ต้นทุนที่ภาครัฐประหยัดได้จากการลดใช้กระดาษ

ร้อยละของประชากรที่ลงคะแนนเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต

จ านวนหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งผ่านระบบ e-Residents

จ านวน e-Services ทั้งหมด

จ านวนลายเซนต์ดิจิทัลที่ถูกใช้

จ านวน e-Resident

จ านวน e-Services ส าหรับประชาชน

94%
2% of GDP

30.1%

450

2,500+

500+

10,000

242,432,710

 รัฐบำลใช้ระบบกำรกระจำยศูนย์ให้หน่วยงำนของรัฐกับ
ภำคเอกชนสำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบ Peer-
to-peer มิได้ใช้เซิฟเวอร์กลำงของรัฐ

 โครงข่ำยเชื่อมโยงข้อมูลมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนรัฐ
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของประชำชนในแต่ละฐำนข้อมูล
ภำครัฐในหน่วยงำนอื่นๆ ได้

 ภำครัฐสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลและ
เอกชน (Public Private Partnership) 

 มีกำรผลักดันกฎหมำยเกี่ยวกับเอกสำรยืนยันตัวตน
ดิจิทัลให้สำมำรถใช้ระบุตัวตนในกำรใช้บริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตั้งแต่ปี 2552

 ฐำนข้อมูลต่ำงๆ ของภำครัฐถูกจัดเก็บในระบบดิจิทัล
 ระบบเครือข่ำยของภำครัฐมีควำมปลอดภัย ผู้ใช้งำนจึง

ม่ันใจในควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government
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กำรพิจำรณำระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในระดับสำกล อำจพิจำรณำและประเมินได้จำกดัชนีตัวชี้วัดที่ประเมินกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลโดยตรง อย่ำงไรก็ดี 
กำรพิจำรณำผลกำรจัดอันดับดัชนีตัวชี้วัดที่ประเมินในด้ำนกำรพัฒนำของโครงสร้ำงพื้นฐำน หรือด้ำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศโดยรวม 
ยังสำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในระดับสำกลได้เช่นกัน

โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ย่ังยืน

นวัตกรรมดิจิทัล

กฎระเบียบ
ที่เอื้ออ ำนวย

ควำมครอบคลุม
และกำรเข้ำถึง
ประชำชน

ทุนมนุษย์และ
ควำมเชื่อมั่นของผู้ใช้

รัฐบาลดิจิทัล
(e-Government)

ดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล

ดัชนีตัวชี้วัดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลโดยตรง 
o e-Government Development Index (EDGI)

o Waseda-IAC e-Government Ranking 
(Waseda-IAC)

ดัชนีตัวชี้วัดกำรพัฒนำโครงสร้ำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
o Networked Readiness Index (NRI)

o ICT Development Index (IDI)

ดัชนีตัวชี้วัดกำรพัฒนำศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันโดยรวมของประเทศ
o Global Competitiveness Index (GCI)

o IMD World Competitiveness Index (IMD)

o Ease of Doing Business Index (EODB)
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หน่วยงาน/
กระทรวงของรัฐ

Internet of Things Big & Open Data
Smart Machine
and Artificial Intelligence

Blockchain
Virtual & Augmented
Reality (VR & AR)

Cloud Computing

กระทรวง
ศึกษาธิการ

-

 ใช้ข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อท ำกำร
วิเครำะห์หลักสูตร กำรสอนของ
เด็กนักเรียน

 น ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มำช่วย
ในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
นักเรียน และช่วยสนับสนุนครู/
อำจำรย์ในกำรสอนควำมรู้

-

 เทคโนโลยีเหล่ำนี้ช่วยให้นัก
ทดลองสำมำรถทดลองทำง
วิทยำศำสตร์ได้ง่ำยขึ้น มำกขึ้น 
โดยมีต้นทุนท่ีถูกลง กล้ำที่จะ
ทดลองผิดถูกมำกขึ้น

 เทคโนโลยีที่ส ำคัญต่อกำร
สนับสนุนกำรศึกษำออนไลน์
โดยเฉพำะกำรศึกษำผ่ำนระบบ 
MOOC ที่ Cloud จะเป็นแหล่ง
เก็บข้อมูล

กระทรวง
สาธารณสุข

 กำรพัฒนำ Wearable Device 
ให้แก่ผู้ป่วยช่วยให้กำรติดตำมผล
สุขภำพเป็นไปได้ง่ำยขึ้น

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ด ำเนินงำนทำงสุขภำพ ซึ่งช่วยให้
กำรรักษำมีประสิทธิภำพ

 Smart Machine หรือ AI จะมี
บทบำทในกำรให้บริกำรทำง
กำรแพทย์มำกขึ้น อำทิ กำรผ่ำตัด 
หรือกำรพยำบำล

 ระบบกำรช ำระเงินค่ำบริกำร
สุขภำพสำมำรถช ำระผ่ำน
Blockchain ได้ ซึ่งลดปัญหำกำร
ช ำระเงินโดยคนไข้ต่ำงชำติ

 ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 
AR และ VR ในกำรช่วยทดลอง
หรือรักษำให้เห็นภำพท่ีชัดเจน
ขึ้น

 ข้อมูลสุขภำพจ ำนวน
มหำศำลจำกเครื่องมือต่ำงๆ จะ
ถูกประมวลและจัดเก็บบน 
Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

กระทรวง
มหาดไทย

 กำรใช้งำนระบบ Smart Sensor 
ต่ำงๆ มีควำมจ ำเป็นยิ่งที่ IoT จะมี
ส่วนเข้ำมำเกี่ยวข้องในกำร
พัฒนำกำรบริกำร

 ช่วยในกำรประมวลข้อมูล และ
สนับสนุนภำครัฐในกำรติดตำมกำร
ใช้พลังงำนของผู้บริโภคอย่ำง
ใกล้ชิด

 คอมพิวเตอร์รู้จักกำรเรียนรู้
กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง
ลดอัตรำกำรท ำงำนผิดพลำด

ระบบกำรช ำระเงินค่ำ
สำธำรณูปโภคผ่ำน Blockchain
ได้ ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงในกำร
โกงมิเตอร์

 ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 
AR และ VR ในกำรช่วยกำร
ฝึกซ้อมกำรท ำงำนใน
สถำนกำรณ์ที่คำดไม่ถึงต่ำงๆ

 กำรประมวลผลข้อมูล
สำธำรณูปโภคบน Cloud จะ
ช่วยประหยัดทรัพยำกร และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรประมวลผล

กระทรวง
คมนาคม

 รถยนต์สำมำรถมี Sensors ซึ่ง
ส่งข้อมูลไปยังศูนย์จรำจรของรัฐได้ 
ท ำให้เห็นข้อมูลและสำมำรถบริกำร
จัดกำรควำมหนำแน่นของถนนได้

 ข้อมูลจำกกล้องและรถบนท้อง
ถนนมีขนำดใหญ่ ซ่ึงกำร
ประมวลผลข้อมูลกำรจรำจร ที่ช่วย
ให้กำรบริหำรจรำจรดีขึ้น 

 คอมพิวเตอร์รู้จักกำรเรียนรู้
กำรบริหำรจัดกำรกำรจรำจรใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง
ลดควำมผิดพลำดจำกกำรท ำงำน
ของมนุษย์

 กำรช ำระค่ำผ่ำนทำง ค่ำ
เดินทำงของรูปแบบกำรเดินทำง
ต่ำงๆ ท ำได้ผ่ำน Blockchain

 ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 
AR และ VR ในกำรน ำทำงใน
สนำมบิน เพื่อลดเวลำกำรหำ
เส้นทำง และเพิ่มควำมสะดวก
แก่ผู้โดยสำร

 ฐำนข้อมูลบุคคลแต่ละ
ประเทศจะถูกเก็บบน Cloud ซ่ึง
สำมำรถช่วยให้กำรเรียกดูข้อมูล
เพื่อยืนยันตัวตนในกำรตรวจคน
เข้ำเมืองได้เร็วยิ่งขึ้น

กระทรวงการคลัง
(ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ)

 ช่วยบริหำรสินทรัพย์ต่ำงๆ ของ
รัฐ โดย Sensor จะช่วยอัพเดท
ควำมเป็นปัจจุบันของสินทรัพย์อยู่
เสมอ เช่น อสังหำริมทรัพย์

 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำย
และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวนมำก
จะส่งเสริมควำมโปร่งใสของรัฐ

 ระบบ Smart Machine จะช่วย
ค ำนวณกำรเงินและกำรใช้จ่ำย
ภำครัฐได้รวดเร็วขึ้น และเป็น
อัตโนมัติมำกขึ้น

 ระบบกำรจ่ำยเงินเดือนของรัฐ
ในอนำคตอำจใช้จ่ำยผ่ำน
Blockchain ไม่ต้องผ่ำนตัวกลำง
ทำงกำรเงิน เช่น ธนำคำร

-

 ระบบงบประมำณของรัฐ
อำทิ e-budgeting มีกำรใช้งำน
บนระบบ Cloud ซึ่งจะสำมำรถ
เช่ืมโยงแบบ real-time ได้

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

 ระบบ Sensor บนตัวโครงข่ำย
หรือโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT สำมำรถ
แสดงสถำนะกำรท ำงำนได้ แบบ 
real-time

 ใช้ข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อท ำกำร
วิเครำะห์กำรท ำงำนของโครงสร้ำง
พื้นฐำน ICT

 Smart Machine จะช่วยดูแล
รักษำควำมปลอดภัยโครงสร้ำง
พื้นฐำน ICT โดยอัตโนมัติ ลด
ควำมผิดพลำดจำกมนุษย์

- -

 โครงสร้ำงพื้นฐำนกำร
ให้บริกำร ICT จ ำนวนมำก
ให้บริกำรผ่ำน Cloud ซึ่งช่วย
ประหยัดต้นทุน

กระทรวงแรงงาน

-

 ใช้ข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อท ำกำร
วิเครำะห์และพยำกรณ์โครงสร้ำง
ตลำดแรงงำน

 AI จะเข้ำมำแทนท่ีแรงงำนที่
ไม่มีฝีมือในบำงอุตสำหกรรม เช่น 
อุตสำหกรรมสิ่งทอ และยำนยนต์
เป็นต้น 

- -

 ฐำนข้อมูลแรงงำนสำมำรถ
ประมวลผลบน Cloud เพื่อ
ประสิทธิภำพและกำรเช่ือมต่อ
ข้อมูลกับนำยจ้ำงได้ดีขึ้น



หมำยเหตุ: มีประเทศที่ได้รับกำรศึกษำทั้งหมด 193 ประเทศ
ท่ีมำ: United Nations e-Government Survey

สถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของไทย: ผลการจัดอันดับของ United Nations
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สิงคโปร์ 0.88 3rd 4th 0.88

มำเลเซีย 0.62 52nd 60th 0.62

ฟิลิปปินส์ 0.58 95th 71st 0.58

ไทย 0.55 102nd 77th 0.55

บรูไน 0.53 86th 83rd 0.53

เวียดนำม 0.51 99th 89th 0.51

อินโดนีเซีย 0.45 106th 116th 0.45

สปป.ลำว 0.31 152nd 148th 0.31

กัมพูชำ 0.26 139th 158th 0.26

เมียนมำ 0.24 175th 169th 0.24

ปี 2557 ปี 2559

0.492

ค่ำเฉล่ียทั่วโลก 2559

0.493

ค่ำเฉล่ียอำเซียน 2559

สหรำชอำณำจักร

0.92 1st

ญี่ปุ่น

0.91 2nd

ออสเตรเลีย

0.89 3rd

ต ำแหน่งที่เปล่ียนแปลงe-Government Development Index กลุ่มประเทศอาเซียน

กลุ่
มป

ระ
เท
ศผ

ู้น า

อันดับของประเทศไทยดีขึ้น 25 อันดับ



ดัชนี Waseda-IAC International e-Government Rankings (ดัชนี Waseda-IAC)
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ประเมินระดับการพัฒนาของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศกลุ่มตัวอย่างในหลายมิติ

การเตรียมพร้อมในโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

การบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

การบริการออนไลน์
ระบบเครือข่ายของ

ประเทศ
ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานภาครัฐ

การสนับสนุนการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์

ของภาครัฐ

การมีส่วนร่วมรบับริการ
อิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูล
ความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

การพัฒนาเทคโนโลยี
ของการให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

หมำยเหตุ: มีประเทศที่ได้รับกำรศึกษำทั้งหมด 65 ประเทศ
ท่ีมำ: Waseda-IAC International e-Government Rankings โดย Waseda University ร่วมกับ International Academy of CIOs (IAC) 



สถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย: ผลการจัดอันดับของ Waseda และ IAC (1/2)
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ปี 2558 ปี 2559ต ำแหน่งที่เปล่ียนแปลง

สิงคโปร์

91.00 1st

สหรัฐอเมริกำ

90.20 2nd

เดนมำร์ก

88.80 3rd

เกำหลีใต้

85.70 4th

ญี่ปุ่น
83.20 5th

กลุ่มประเทศผู้น า

สิงคโปร์ 93.80 1st 1st 91.00

ไทย 67.31 22nd 21st 64.50

มำเลเซีย 64.87 25th 31st 58.40

อินโดนีเซีย 60.11 29th 32nd 58.30

ฟิลิปปินส์ 51.47 41st 38th 56.70

เวียดนำม 57.03 33rd 45th 51.20

บรูไน 51.06 43rd 46th 50.90

กลุ่มประเทศอาเซียน

หมำยเหตุ: มีประเทศที่ได้รับกำรศึกษำทั้งหมด 65 ประเทศ
ท่ีมำ: Waseda-IAC International e-Government Rankings โดย Waseda University ร่วมกับ International Academy of CIOs (IAC) 

วาเซดะ และ IAC จัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 21 ของโลก โดยเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน
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67.31 22nd  21st 64.50

93.80 1st  1st 91.00

ปี 2558 ปี 2559ต ำแหน่ง
ที่เปล่ียนแปลงปี 2557

ต ำแหน่ง
ที่เปล่ียนแปลง

68.60 23rd 

93.77 2nd 

จุดแข็งของไทย ความท้าทายส าคัญของไทย

การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครฐั

การบริการออนไลน์

การมีส่วนร่วมรบับริการ
อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาเทคโนโลยีของการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

สถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย: ผลการจัดอันดับของ Waseda และ IAC (2/2)

หมำยเหตุ: มีประเทศที่ได้รับกำรศึกษำทั้งหมด 65 ประเทศ
ท่ีมำ: Waseda-IAC International e-Government Rankings โดย Waseda University ร่วมกับ International Academy of CIOs (IAC) 

อันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยับขึ้นจากอันดับที่ 23 ในปี 2557 มาอยู่ที่อันดับที่ 21 ในปี 2559



สถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย: ผลการจัดอันดับ EODB ของประเทศไทย
ส าหรับการวัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การจดทะเบียนธุรกิจ
การขอใบอนุญาต

ก่อสร้าง
การขอรับไฟฟ้า

การจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์

การขอสินเชื่อ

การปกป้องนักลงทุน
รายย่อย

การช าระภาษี
การค้าสินค้าระหวา่ง

ประเทศ
การบังคับใช้สิทธิ
ตามกฎหมาย

การแก้ปัญหาการ
ล้มละลาย

71.65 49th  46th 72.53

84.5 1st  2nd 85.05

ปี 2016 ปี 2017*
ต ำแหน่ง

ที่เปล่ียนแปลง

96st
78th

7th
6th

25.5 วัน
2.5 วัน

103 วัน
48 วัน

37 วัน
30 วัน

6 วัน
4.5 วัน

3 คะแนน
8 คะแนน

6.7 คะแนน
8.3 คะแนน

21 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี

11 ชม.
2 ชม.

440 วัน
164 วัน

13 คะแนน
8.5 คะแนน

38th
42th

24th
10th

34th
37th

10th
10th

67th
68th

22nd
19th

97th
82nd

19th
20th

Strength of legal rights index

(เต็ม 12 คะแนน)

25th
27th

1st
1st

(เต็ม 10 คะแนน)

Strength of minority investor
protection index

106nd
109th

9th
 8th

Number of payment per year

54th
56th

41st
41st

Time to export: 
Documentary compliance

51th
51th

2nd
2nd

26th
23rd

28th
29th

Strength of insolvency framework index

(เต็ม 16 คะแนน)

มิติที่ไทยมีอันดับดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ได้แก่ กำรจดทะเบียนธุรกิจ (ขยับ
ขึ้นมำอยู่ท่ีอันดับ 78 ของโลก) และกำรขอสินเชื่อ (ขยับขึ้นมำอยู่ท่ีอันดับ 
82 ของโลก) ส่วนมิติอื่นๆ ยังมีอันดับคงเดิมหรือขยับลงเล็กน้อยจำกปี 
2559

Source: World Bank, Doing Business Report
Note: There are 190 countries ranked in 2017

66



Agenda

67

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government



ผลการศึกษา โครงการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าปี 
2559

ความเป็นมา

• เพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยและ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย สรอ.จัดท ำโครงกำรนี้เพื่อ
ส ำรวจระดับพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมในประเทศไทย 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ สำมำรถใช้อ้ำงอิงในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำนโยบำยและพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย

• โครงกำรนี้จัดท ำขึ้น เพื่อพัฒนำกรอบกำรประเมินควำมพร้อมฯ ปี 2559 ที่มี
ควำมสอดคล้องกับแผน/นโยบำยของประเทศไทย และกำรศึกษำของ
ต่ำงประเทศ

วัตถุประสงค์หลัก

• เพื่อพัฒนำกรอบกำรประเมินควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำน
ภำครัฐของประเทศไทย และตัวชี้วัดระดับควำมพร้อมด้ำนรัฐบำลดิจิทัล ให้มี
ควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย

• เพื่อส ำรวจระดับพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมในประเทศ
ไทย เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ สำมำรถใช้อ้ำงอิงในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำนโยบำยและพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศ

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถำนภำพกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศ เพื่อให้
หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน 
จัดท ำนโยบำย วำงมำตรกำร เพื่อขับเคล่ือนรัฐบำลดิจิทัลระดับประเทศ

หน่วยงานภาครัฐระดับกรม 272 หน่วยงาน
• ตอบแบบส ำรวจ 234 หน่วยงำน
• ไม่ตอบแบบส ำรวจ 38 หน่วยงำน

รัฐ 146 หน่วยงาน
• ตอบแบบส ำรวจ 130 หน่วยงำน
• ไม่ตอบแบบส ำรวจ 16 หน่วยงำน

รัฐวิสาหกิจ 47 หน่วยงาน
• ตอบแบบส ำรวจ 39 หน่วยงำน
• ไม่ตอบแบบส ำรวจ 8 หน่วยงำน

องค์การมหาชน/หน่วยงานอิสระ79 หน่วยงาน
• ตอบแบบส ำรวจ 65 หน่วยงำน
• ไม่ตอบแบบส ำรวจ 14 หน่วยงำน

ขอบเขตประชากรในการส ารวจ

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรส ำรวจ: 1 ตุลำคม 2558 – 30 เมษำยน 2559    วิธีกำรส ำรวจ: 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)  2. ระบบออนไลน์  3. ไปรษณีย์  4. โทรสำร
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กรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าปี 2559

ระบบบริหำรจัดกำร
ภำยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐบำลดิจิทัล

กำรบริกำรภำครัฐที่สะดวก
และเข้ำถึงได้ง่ำย

เทคโนโลยีอัจฉริยะและกำร
น ำมำใช้

นโยบำยและ
แนวปฏิบัติใน
กำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล

โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
ควำมมั่นคงปลอดภัยและ

ประสิทธิภำพ
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สถานภาพรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยประจ าปี 2559: ประเด็นที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจ 234 หน่วยงาน

79.9% มีกำรให้บริกำร E-Services ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ *

ช่องทางให้บริการ 
E-Services

เว็บไซต์
(n=135) 72%

แอปพลิเคชันบนมือถือ
(n=95) 51%

คีออส
(n=24) 13%

* หน่วยงำนภำครัฐที่ให้บริกำร E-Services สำมำรถให้บริกำรได้หลำยช่องทำง

รูปแบบการให้บริการ
E-Services

เว็บไซต์เพียงอย่างเดียว
(n=61) 33%

เว็บไซต์ + แอปพลิเคชันบนมือถือ
(n=81) 43%

เว็บไซต์ + แอปพลิเคชันบนมือถือ + คีออส
(n=22) 12%

100% มีกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกำรปฏิบัติงำน
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ผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยประจ าปี 2559 ระดับประเทศ

ประเทศไทยควรมุ่งเน้นพัฒนำ ศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัล และกำรเข้ำถึงและควำมสะดวกในกำรบริกำรภำครัฐ

หน่วยงำนภำครัฐควรเร่งพัฒนำให้มี กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection)

หน่วยงำนภำครัฐควรพัฒนำและยกระดับกำรใช้ กลไกยืนยันตัวตนเข้ำสู่ระบบ (Data Authentication and Verification)

หน่วยงำนภำครัฐควรมี กำรก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำร กำรรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำรที่เหมำะสม

หน่วยงำนภำครัฐควรเร่งพัฒนำให้มี จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ได้กำรรับรองด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศมำกขึ้น

หน่วยงำนภำครัฐควรเร่งพัฒนำ ช่องทำงกำรให้บริกำร E-Services และมี กำรรับจ่ำยเงินผ่ำนระบบ E-Payment กับหน่วยงำนหรือ
บุคคลภำยนอก มำกขึ้น

หน่วยงำนภำครัฐควรส่งเสริมให้เกิด กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำนโยบำย และ E-Services ของหน่วยงำนมำกขึ้น

1

3

5

7

2

4

6

โดยสรุป
• รัฐ มีระดับควำมพร้อมฯ สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศทุกด้ำน และได้คะแนนสูงที่สุด 4 ด้ำน ได้แก่ Political and Practices, Secure and Efficient

Infrastructure, Smart Back Office Practice และ Smart Technologies/Practices
• รัฐวิสาหกิจ ได้คะแนนสูงที่สุด 2 ด้ำน ได้แก่ E-Officer with Digtal Capability และ Accessible and Convenient Public Services
• องค์การมหาชน/หน่วยงานอิสระ มีระดับควำมพร้อมฯ ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศทุกด้ำน ยกเว้น Policies and Practices ที่ได้คะแนนเท่ำกับ

ค่ำเฉลี่ยของประเทศ
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ผลการส ารวจแนวโน้มการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐเชงิดิจิทัลประจ าปี 2559 ระดับประเทศ

แนวโน้มการพัฒนาเชิงดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญประจ าปี 2559 คือ Open Government

โดยสรุป
• รัฐ มีแนวโน้มกำรพัฒนำฯ Open Government สูง

ที่สุดเม่ือเทียบกับแนวโน้มอื่นๆ (78 คะแนน)
• รัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มกำรพัฒนำฯ E-Government

สูงที่สุด (68 คะแนน)
• องค์การมหาชน/หน่วยงานอิสระ มีแนวโน้มกำร

พัฒนำฯ Open Government สูงที่สุด (67 คะแนน)

• ได้รับกำรพัฒนำโดยมีพื้นฐำนจำกกำรวิเครำะห์ The Gartner Model และ UN 5-Phases Development Model
• น ำเสนอแนวโน้ม กำรพัฒนำเชิงดิจิทัลที่หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมส ำคัญ

• E-Government
• Joint-Up Government
• Open Government และ
• Smart Government
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Agenda
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government



รัฐบาลดิจิทัล: ประโยชน์และความท้าทาย
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สร้างความโปร่งใส และลดการทุจริต
(Transparency and Anti-Corruption) 
และผลักดันการปฏิรูป (Pushing Public Reform Agenda)

ยกระดับการให้บริการประชาชน (Citizen Centric) และ 
ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนทีม่ีโอกาสน้อย 
(Inclusive Growth)

ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ 
(Ease of Doing Business)

ยกระดับประสิทธิผลของการท างานของภาครัฐ โดยท า
ให้บริการเร็วขึ้น ลดต้นทุน ตลอดจนมีการตัดสินใจที่ชาญ
ฉลาดขึ้น (Big Data)

การบูรณาการ (Inter-Agency Collaboration) 
ลดควำมซ้ ำซ้อน เรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมโยงข้อมลู 
และเพิ่มกำรส่ือสำรระหว่ำงองค์กรทั้งระหวำ่งภำครัฐด้วยกันเอง
และกับเอกชน

5

4

3

2

1 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และ
การลงทุนขนาดใหญ่ (Exploded Demand for Digital 
Infrastructure) ต้องกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนรูปแบบใหม่ๆ เชน่ 
เครือข่ำย เครื่องมือ ควำมปลอดภัย และต้องกำรกำรระดมทุน
รูปแบบใหม่ๆ เช่น PPP

การเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง (Digital Accessibility)
ช่องทำง off-line ยังมีควำมส ำคัญ และกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้ (Awareness)
และอัตรำกำรเข้ำใช ้(Take-up Rate) จะมีผลต่อควำมส ำเร็จ 

การปรับตัวของบุคลากร และประชาชนให้มีความรู้
และสามารถใช้ digital technology ได้อย่างเต็มที่
ต้องมีกำรพัฒนำทักษะบุคลำกร IT ผู้บริหำร และผู้ใช้

ความท้าทายเร่ืองของมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูล Data Cleansing Converting และ Analytic

การเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ่
(The Rise of the Giants)
จ ำเป็นต้องมี MNCs Diplomacy ส ำหรับกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรอง

Key ChallengesBenefits



บทเรียนจากการด าเนินการด้านการพฒันา Digital Economy ในประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมอัตราการใช้งาน (Utility Rate) ของเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปัญหา Privacy และ Security

พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้บุคลำกรภำครัฐ และแนะแนวกำรใช้งำนอุปกรณ์ด้ำน IT อยู่เสมอ และสร้ำงควำมตระหนักถึง
กำรมีกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุข้อดีและข้อควรระวังในกำรใช้งำนอย่ำงชัดเจน

ทบทวนและพิจำรณำกฎระเบียบและข้อบังคับบำงประกำรที่ยังเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำรรัฐบำลดิจิทัล อำทิ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำร เป็น
ต้น

สร้าง Awareness การบริการรฐับาลดิจิทัลให้สูงขึ้น

สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์กำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐให้แก่ประชำชนให้มำกขึ้น และให้ควำมรู้แก่ประชำชนในประเด็นเรื่องของช่องทำงกำร
ใช้บริกำรรัฐบำลดิจิทัลต่ำงๆ

ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ให้ข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูลถึงประเด็นปัญหำด้ำน Privacy และ Security ของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่ำงหน่วยงำน
และ พัฒนำโครงสร้ำงและมำตรฐำนกำรให้บริกำรรัฐบำลดิจิทัล ให้มีควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล



สรุปปัญหา อุปสรรค และความท้าทายของการพฒันารฐับาลดิจิทัลของไทย
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 ควำมไม่ต่อเนื่องของงบประมำณที่ได้รับ
 กำรขำดกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพ
 กฎหมำยและกฎระเบียบหลำยฉบับยังมิได้ถูกน ำมำใช้งำนจริง
 กำรเกิดกำรคอร์รัปชันโดยเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการพฒันา

 กำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำน ICT ของประเทศที่มีข้อจ ำกัด
 ควำมท้ำทำยจำกกำรถือก ำเนิดวิสำหกิจรูปแบบใหม่
 ควำมท้ำทำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของภำคประชำชน

 ควำมท้ำทำยในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัล
 ปัญหำด้ำนกำรเข้ำถึงของบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำคประชำชน

 กำรขำดกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
 ควำมท้ำทำยจำกแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว

Politics

Economic

Society

Technology
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government
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สรอ. และคณะผู้วิจัยได้จัดประชุมระดมสมองขึ้น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมส าหรับใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2 ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม และมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 149 ท่าน

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6

ภาพบรรยากาศ
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ขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัล

โครงการส าคัญ 
(Flagship) ที่ก าลังหรือ

มีแผนจะด าเนิน

ปัญหา อุปสรรค 
และความท้าทาย

สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป เพื่อไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

 โครงกำร Thailand Digital 
Government Academy

ยังขำดกำรก ำหนดทักษะเชิงดิจิทัล
และทักษะที่จ ำเป็นที่ข้ำรำชกำร
จ ำเป็นต้องมีหรือต้องพัฒนำ
บุคลำกรภำครัฐที่เป็นผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำน IT ยังขำดแคลน
 งบประมำณพัฒนำบุคลำกรน้อย 
หน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมส ำคัญต่ ำ

ก ำหนดทักษะเชิงดิจิทัล
และทักษะที่จ ำเป็น
 จัดอบรมหรือฝึกฝน
บุคลำกรภำครัฐตำมทักษะ
ที่ต้องพัฒนำ

-

 ให้ Thailand Digital 
Government Academy 
เป็นศูนย์กลำงในกำร
ยกระดับศักยภำพบุคลำกร
ภำครัฐของข้ำรำชกำรทุก
หน่วยงำน

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่าย
เงินเดือน

 ระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 ขำดกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล
บุคลำกรภำครัฐจำกทุกหน่วยงำน 
(ควำมแตกต่ำงของมำตรฐำนกำร
จัดเก็บข้อมูล)
ขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลกับระบบ
ฐำนข้อมูลส ำคัญ

พัฒนำมำตรฐำนกำรจัดเก็บ
ข้อมูลของประเทศ
 รัฐบำลมีนโยบำยให้แต่ละ
หน่วยงำนใช้ระบบ DPIS 
และท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลไว้
ณ ฐำนข้อมูลกลำง/หรือส่ง
ข้อมูลมำยังฐำนข้อมูลกลำง

พัฒนำระบบ DPIS 6.0 ให้
เสร็จสมบูรณ์
บูรณำกำรข้อมูลกับระบบ
ฐำนข้อมูลส ำคัญ เช่น ฐำน
เลขบัตรประชำชน 13 หลัก

-

โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

 โครงกำร Shared Data Center
 โครงกำรรวมซื้อซอฟต์แวร ์เพื่อ
ประหยัดงบประมำณ

 โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรให้บริกำร
อิเล็กทรอนิกส์บำงส่วนมกีำรใช้
งำนซ้ ำซ้อนกัน
 ลักษณะกำรเก็บข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงำนรัฐมีลักษณะเฉพำะ ท ำ
ให้กำรเชื่อมโยงข้อมูล ขำด
มำตรฐำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

ก ำหนดมำตรฐำนกำร
บริกำรดิจิทัลภำครัฐ และ
เว็บไซต์ภำครัฐ 2.0
พัฒนำมำตรฐำน iPv4 ไปสู่ 

iPv6 

บูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำง
ภำครัฐส ำหรับหน่วยงำนผู้
ให้บริกำรประชำชน

-

1

1

2

3

4

กำรพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถรองรบักำรไปสู่รฐับำลดิจิทัล

กำรยกระดับคณุภำพชีวิตของประชำชน

กำรยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันของภำคธุรกิจ

กำรยกระดับควำมม่ันคงและเพิ่มควำมปลอดภัยของประชำชน

1

1
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ขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัล

โครงการส าคัญ 
(Flagship) ที่ก าลังหรือ

มีแผนจะด าเนิน

ปัญหา อุปสรรค 
และความท้าทาย

สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป เพื่อไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

การเงินและการใช้
จ่าย

 ระบบ GFMIS
กำรเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับ
ระบบอื่นๆ

กำรเขื่อมโยงข้อมูลระหวำ่งระบบ
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลยังไม่สำมำรถท ำไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ

พัฒนำระบบ GFMIS ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

- -

การบริหาร
สินทรัพย์

 ระบบบริหำรสนิทรพัย์กลำง ยังไม่มีกำรก ำหนดหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบกลำงด้ำนกำรบรหิำร
สินทรัพย์ของประเทศ
 สินทรัพย์บำงประเภทไม่ไดอ้ยู่ใน
ระบบ/ไม่มหีน่วยงำนบริหำร
จัดกำรกลำง เช่น สินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน (Intangible Asset)

กำรก ำหนดหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรบรหิำร
สินทรัพย์ของประเทศ (เช่น 
ส ำนักงบประมำณ)
กำรแยกประเภทสินทรัพย์
และกำรก ำหนดหน่วยงำน
กลำงผู้รับผิดชอบบรหิำร
สินทรัพย์บำงประเภทที่อยู่
นอกระบบ

พัฒนำระบบบริหำร
สินทรัพย์กลำง

-

การจัดซื้อจัดจ้าง

 ระบบ e-GP (ระยะ 4) ซึ่งได้มี
กำรรวมสินค้ำบรกิำรที่คล้ำยกัน
ไว้ด้วยกัน

กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงระบบ
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลยังไม่สำมำรถท ำไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ -

 ระบบ e-GP (ระยะ 4) ซึ่ง
รวมในส่วนของภำคบริกำร
และกำรรวมซื้อ

บูรณำกำรและเชื่อมโยง
ข้อมูลเข้ำกับระบบ GFMIS
และระบบ e-Budgeting

1

1

2

3

4

กำรพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถรองรบักำรไปสู่รฐับำลดิจิทัล

กำรยกระดับคณุภำพชีวิตของประชำชน

กำรยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันของภำคธุรกิจ

กำรยกระดับควำมม่ันคงและเพิ่มควำมปลอดภัยของประชำชน

1

1
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ขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัล

โครงการส าคัญ 
(Flagship) ที่ก าลังหรือ

มีแผนจะด าเนิน

ปัญหา อุปสรรค 
และความท้าทาย

สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป เพื่อไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

การศึกษา

 ระบบฐำนข้อมูลนักเรียนเพื่อ
ติดตำมสถำนะเด็กในระบบ

 ขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลท้ังภำยในและ
ภำยนอกกระทรวง
 กำรเข้ำถึงกำรศึกษำภำคบังคับ
 ขำดระบบประเมินผู้เรียนและผู้สอน
 ระบบกำรศึกษำปัจจุบันยังไม่สำมำรถตอบ
โจทย์ตลำดแรงงำน

 พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ
 กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้เรียน
และผู้สอนเพื่อติดตำมและ
ประเมินสถำนะ

 กำรจัดท ำศูนย์รวมข้อมูล
กลำงของหน่วยงำนใน
กระทรวง
 กำรปรับปรุงหลักสูตร
กำรศึกษำ
 กำรบูรณำกำรข้อมูลกับ
หน่วยงำนนอกกระทรวง

 กำรยกระดับกำรให้บริกำร
เชิงดิจิทัลของประเทศ

การสาธารณสุข

 แผน e-Health  ระบบระเบียบจดัซ้ือจดัจ้ำงท่ีล่ำช้ำท ำให้
กำรพัฒนำของสถำนพยำบำลรฐัไม่
สำมำรถพัฒนำได้รวดเร็ว
 ขำดแรงงำนท่ีมีทักษะด้ำนดิจทัิลในกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุข
 ผู้ใช้บริกำรสำธำรณสุขยังขำดควำมรูค้วำม
เข้ำใจด้ำนดิจทัิล

 ก ำหนดทักษะเชิงดิจิทัล และ
ทักษะที่จ ำเป็น
 ก ำหนดกรอบแนวคดิในกำร
พัฒนำสำธำรณสุขดิจิทัลด้วยหลกั
Meaningful Use

- -

การคมนาคม

ศูนย์บูรณำกำรขนส่งต่อเนื่อง
หลำยรูปแบบแห่งชำติ (NMTIC)

 กำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในหน่วยงำน
กระทรวง (มำตรฐำนกำรจัดเกบ็ขอ้มลู)
 กำรเชื่อมโยงข้อมูลกบัหน่วยงำนนอก
กระทรวง

 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ดิจิทัลเพื่อคมนำคมขนส่ง
 จัดท ำมำตรฐำนกำรเก็บข้อมูล

 กำรจัดท ำศูนย์รวมข้อมูล
กลำงของหน่วยงำนใน
กระทรวง

 กำรบูรณำกำรข้อมูลกับ
หน่วยงำนนอกกระทรวง
เพื่อให้ศูนย์ NMTIC

สาธารณูปโภค

 ระบบ Smart Grid  ขำดกำรจัดสรรคลื่นควำมถีใ่นกำรใชง้ำน
ระบบ Smart Meter อย่ำงมีประสิทธภิำพ
 ระบบ GIS ของแต่ละหน่วยงำนยังขำด
กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกัน

 พัฒนำระบบกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนผู้
ให้บริกำรสำธำรณปูโภค
 ด ำเนินโครงกำรน ำร่องเพื่อใช้งำน

Smart Meter

 บูรณำกำรฐำนข้อมูล GIS 
ของแต่ละหน่วยงำนให้
น ำไปใช้ร่วมกันได้ -

1

2

3

4

กำรพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถรองรบักำรไปสู่รฐับำลดิจิทัล

กำรยกระดับคณุภำพชีวิตของประชำชน

กำรยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันของภำคธุรกิจ

กำรยกระดับควำมม่ันคงและเพิ่มควำมปลอดภัยของประชำชน

2

2

3

3
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government



ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัล ระยะ 2
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สวัสดิการ
ประชาชน

โครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาล

ดิจิทัล



การศึกษาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัของการบรกิารภาครัฐทั้ง 10 ด้าน

กำรศึกษำ สำธำรณสุข สำธำรณูปโภค กำรคมนำคม

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสินทรพัย์ ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดอืน กำรเงินและกำรใช้จ่ำย

โครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล ศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ

Best Practice: Digital Technologies Hub (Australia) Flagship 
Projects: ระบบติดตำมผู้เรียนตลอดห่วงโซ่, ศูนย์ 
e-Education Hub ของประเทศ
Stakeholders
• ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
• องค์กำรค้ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
• สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
• กระทรวงอ่ืน เช่น แรงงำน กระทรวงมหำดไทย เป็นต้น และหน่วยงำน

เอกชน เช่น สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

Best Practice: ArcGIS Online by ESRI และ X-Road (Estonia)
Flagship Projects: โครงกำร Smart Grid, ระบบ e-Document, 
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ QPortal, ระบบบริกำรค ำร้องขอ
ติดตั้งไฟฟ้ำ/ประปำ, ศูนย์ 3D-GISC, ศูนย์บริกำร One-Stop Service, 
โครงกำร Smart Meter
Stakeholders
• ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
• หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์
• กรมกำรปกครอง
• ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
• กรมแผนที่ทหำร
• กสทช.
• ส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)
• กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

Best Practice: Electronic Health Record Sharing System (eHRSS)
Flagship Projects: ระบบ NHIS, ระบบบริหำรจัดกำรคลังยำและ
เวชภัณฑ์ฯ, โครงกำร Personal Health, กำรบูรณำกำรและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพระหว่ำงหน่วยงำน
Stakeholders
• ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ
• กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
• ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ หรือ สปสช.
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
• กระทรวงมหำดไทย
• กรุงเทพมหำนคร
• สถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย

Best Practice: Intelligent Transportation System (Korea)
Flagship Projects: ระบบ Thailand ITS, ศูนย์รวมข้อมูล Data 
Warehouse, ศูนย์ NMTIC
Stakeholders
• ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม (สปค.)
• หน่วยงำนสังกัดกระทรวงคมนำคม เช่น กรมกำรขนส่งทำงบก (ขบ.)

กรมทำงหลวง (ทล.) ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและ
จรำจร (สนข.) กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ขนส่ง 
จ ำกัด (บขส.) กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

• กระทรวงมหำดไทย
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
• กรุงเทพมหำนคร
• กองบังคับกำรต ำรวจจรำจร

Best Practice: Online Procurement System: KONEPS (Korea)
Flagship Projects: e-GP ระยะที่ 4, กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนผ่ำน Web Service, กำรบูรณำกำรระบบ e-GP กับระบบ
ฐำนข้อมูลอื่น
Stakeholders
• หน่วยงำนภำครัฐ (Government Agencies)

o กรมบัญชีกลำง
o ส ำนักงบประมำณ
o ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
o กระทรวงพำณิชย์
o หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

• ผู้ค้ำ (Supplier)
• ผู้ตรวจสอบ (Auditor)
• ธนำคำรพำณิชย์ (Commercial Bank)

Best Practice:
• Recruitment One-Stop (US)
• Enterprise HR Integration (US)
• e-Training (US)
• e-Payroll (US)
• GovHRMS (Hong Kong) 
Flagship Projects: ระบบ DPIS 5.0, กำรพัฒนำและขยำย
ขอบเขตกำรใช้งำนของระบบ DPIS 6.0, กำรบูรณำกำรระบบ 
DPIS 6.0 กับระบบข้อมูลอื่นๆ
Stakeholders
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
• กรมบัญชีกลำง
• กรมกำรปกครอง

Best Practice: DBAS’ Asset Management System (Korea)
Flagship Projects: ระบบ e-State Property, โครงกำร
ประเมินที่รำชพัสดุ 30 ล้ำนแปลง, ระบบ Thailand Smart 
e-Audit, ระบบบริหำรสินทรัพย์กลำงที่เชื่อมโยงกับระบบ
ข้อมูลอื่นๆ
Stakeholders
• กรมบัญชีกลำง
• กรมธนำรักษ์ 
• ส ำนักงบประมำณ
• ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
• หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

Best Practice: 
• DBAS’ Budget Management System
• DBAS’ Fund Management System
• DBAS’ Expenditure and Real-time Electronic Funds Transfer (EFT) System
• DBAS’ Credit and Debt Management System
• DBAS’ Accounting Management System
• DBAS’ Cost Management System
• DBAS’ Financial Statistics and Analysis System
Flagship Projects: ระบบกำรเงินกำรคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS), กำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินสดให้สมบูรณ์, กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินกู้, 
กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับระบบข้อมูลอื่นๆ
Stakeholders

Best Practice: G-Cloud (UK), US-CERT (USA), X-Road (Estonia)
Flagship Projects: โครงกำร Government Share Services, กำรพัฒนำ GIN, G-Cloud, G-CERT, โครงกำร Government Data 
Analytics Center, โครงกำร Government IoT Network, โครงกำร Data Center Modernization
Stakeholders: 
• ส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
• กรมบัญชีกลำง
• กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

Best Practice: Korean’s Efforts for e-Government
Flagship Projects: โครงกำร Thailand Digital Government Academy  
Stakeholders: 
• ส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
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• กรมบัญชีกลำง
• ส ำนักงบประมำณ
• ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง

• ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
• หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำร

ตรวจเงินแผ่นดิน



แนวทางการศึกษาขีดความสามารถเชิงดิจิทลัของการบรกิารภาครัฐ
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การศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ความท้าทาย และสถานะปัจจุบัน
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทย

การศึกษาวิธิปฏิบัติที่ดีที่สุด
และการจัดท ากรอบแนวคิดการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลส าหรับไทย

การจัดประชุม
ระดมสมอง

การประเมินขีดความสามารถ
และความพร้อมเชิงดิจิทัลภาครัฐ

ของไทยในแต่ละด้าน

การพิจารณาช่องว่างการพัฒนา
และความเป็นไปได้ในการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลไทย

การจัดท าร่างแผนด าเนินการเพื่อ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย

1 2

3

4 5

ONLINE SURVEY 



4.2

การประเมินขีดความสามารถและความพร้อมเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทยในแต่ละด้าน
และการพิจารณาช่องว่างการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทย
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จัดกลุ่มโครงการที่เก่ียวข้อง 
(900 โครงการระดับกรม +
การประชุมระดมสมอง)

4.1

จัดกลุ่มโครงการตามราย
1. รายกระทรวง
2. รายหน่วยงาน 

จัดกลุ่มโครงการตามราย
1. รายยุทธศาสตร์ DG
2. รายโดเมนทั้ง 26 โดเมน

จัดกลุ่มโครงการที่มีความเก่ียวข้องกับ
“ยุทธศาสตร์อื่นๆ นอกเหนือจาก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผน DE”

จัดระบบและระเบียบ
ของข้อมูลรายโครงการ 
(Clean Data)

การประเมินช่องว่างระหว่าง
สถานะปัจจุบันกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรเกิดขึ้น
ส าหรับประเทศไทย

3.1
พิจารณาผลการส ารวจระดับ
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลระดับกรม ประจ าปี 2559

การจัดท าแบบสอบถามความ
พร้อมต่อการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

การสัมภาษณผ์ู้เชีย่วชาญ

การประเมินขีดความสามารถและ
ความพร้อมของการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลระดับกรม

3.2
จัดล าดับความส าคัญและความเป็นไปได้

ในการด าเนินโครงการ

ระยะห่างจากสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สูงสุด (Distance to Frontier Matrix)
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มิติการประเมินทั้ง 4 มิติ (RDID Matrix)
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R
I

D
D

มิติความพร้อมของการพฒันา
รัฐบาลดิจิทัล 
(Readiness)

มิติระยะห่างจากสถานการณ์
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลสูงสุด

(Distance to Frontier: DTF)

มิติความเป็นไปได้
ในการด าเนินโครงการ

(Do-ability)

มิติด้านผลประโยชน์โดยรวม
ต่อประเทศ

(Impact/Benefit)



แบบสอบถามประเมินขีดความสามารถและความพร้อมเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย
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โครงการส าคัญ (Flagship) ทั้ง 10 ขีดความสามารถ (แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ระยะที่ 2) 
เพื่อประเมินขีดความสามารถและความพร้อมเชิงดิจิทัลภาครัฐ
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 ระบบบูรณำกำรข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้สอนของหน่วยงำนใน ศธ.
 โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำ
 ระบบบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืน เช่น ฐำนข้อมูล

มหำดไทย ฐำนข้อมูลแรงงำน เป็นต้น
 ระบบบูรณำกำรข้อมูลและบริกำรด้ำนกำรศึกษำจุดเดียว (e-Education 

Hub) ของประเทศ

 ระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสุขภำพแห่งชำติ (NHIS) 
 ระบบบริหำรจัดกำรคลังยำและเวชภัณฑ์
 โครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพระหว่ำงหน่วยงำน (HIE)
 โครงกำรน ำร่องจัดท ำระบบPersonal Health Record
 บูรณำกำรเช่ือมโยงคลังข้อมูลกำรบริกำรสุขภำพตำมมำตรฐำนกำร

แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพ
 บ่มเพำะควำมรู้ขั้นพื้นฐำนด้ำนสุขภำพให้แก่ประชำชน
 ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรขอใช้ไฟฟ้ำ/ประปำ 
 โครงกำรบูรณำกำรและพัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูล QPortal
 ระบบกำรให้บริกำรกำรรับค ำร้องขอติดตั้งมิเตอร์
 โครงกำรน ำร่องพัฒนำระบบ Smart Grid ในพื้นท่ีต่ำงๆ 
 โครงกำรกำรบริกำร ณ จุดเดียว (One Stop Service) แก่ประชำชน
 โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศ (3D-GISC) สำมมิติกลำง 
 โครงกำรพัฒนำระบบ Smart Meter

 ระบบข้อมูลสำรสนเทศ GIS และ MIS
 ระบบกำรขนสง่และจรำจรอัจฉริยะ (ระบบ ITS)
 ศูนย์รวมข้อมลูด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส ์(Data 

Warehouse)
 ศูนย์บูรณำกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบแห่งชำติ (NMTIC)

 ระบบ e-GP (ระยะ 3)
 กำรเพิ่มหน่วยงำนกลำงดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง
 ระบบ e-GP (ระยะ 4) โดยรวมสินค้ำบริกำรที่คล้ำยกัน และ/หรือกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงแบบรวมล็อตใหญ่
 กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำน Web Service
 กำรบูรณำกำรและเช่ือมโยงระบบ e-GP กับ e-Budgeting, GFMIS และระบบ

อื่นๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ

 ระบบบริกำรผู้เช่ำและผู้ใช้ท่ีรำชพัสดุ (e-State Property)
 โครงกำรประเมนิท่ีรำชพัสด ุ30 ล้ำนแปลงเพือ่เชื่อมโยงระบบดำ้น

ภำษีและที่ดิน
 ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1
 บูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลระบบ GFMIS เข้ำกับ e-Budgeting 

และ e-GP

 ระบบ DPIS เวอร์ชั่น 5.0
 กำรขยำยขอบเขตกำรใช้งำนของระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0
 กำรบูรณำกำรข้อมูลระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6..0 กับระบบ

ฐำนข้อมูลส ำคัญ

 ระบบ GFMIS
 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินสดให้สมบูรณ์
 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินกู้ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรหนี้

และเกิดควำมโปร่งใส
 กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับ e-Budgeting, e-GP 

และระบบอื่นๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ

 กำรพัฒนำเครือข่ำย GIN ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่ต้องกำร
 กำรพัฒนำระบบ G-Cloud ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่ต้องกำร
 กำรพัฒนำระบบ G-CERT ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่ต้องกำร
 โครงกำร Data Center Modernization 
 โครงกำร Government IoT Network 
 โครงกำร Government Data Analytics Centre 
 โครงกำร Government Shared Services 

 โครงกำร Thailand Digital Government Academy 
 กำรก ำหนดทักษะเชิงดิจิทัลท่ีจ ำเป็นส ำหรับบุคลำกรภำครัฐในแต่ละ

ระดับ 
 กำรยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป็น

ศูนย์กลำงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐดำ้นดจิิทัลของ
ข้ำรำชกำรทุกหน่วยงำนและทุกระดับ

 ส ำนักงำนปลัด ศธ.
 หน่วยงำน ศธ. เช่น สพฐ. 

สกอ. สอศ. สสวท.
 กระทรวงอื่น ได้แก่ ดท. วท. 

รง. และ มท.
 กทม.
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ

 ส ำนักงำนปลัด สธ.
 หน่วยงำน สธ. เช่น อย. แพทย

สภำ กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ โรงพยำบำลในสังกัด

 กระทรวงอื่น เช่น มท. ศธ.
 กทม.

 ส ำนักงำนปลัด คค.
 หน่วยงำน คค. เช่น สนข. ขบ. 

รฟท. ทล. กทพ. ขสมก. 
 กระทรวงอื่น ได้แก่ พณ. มท.
 กทม. กองบังคับกำรต ำรวจ

จรำจร และผปก. โลจิสติกส์

 ส ำนักงำนปลัด มท.
 หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ 

ประปำ โทรศัพท์
 กรมกำรปกครอง
 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
 กระทรวงพลังงำน
 กทม. และ กสทช.

 สรอ.
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงวิทยศำสตร์และ

เทคโนโลยี
 กระทรวงมหำดไทย
 กสทช.

 กรมบัญชีกลำง
 ส ำนักงบประมำณ
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
 กระทรวงพำณิชย์
 หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำน

กำรตรวจเงินแผ่นดิน

 กรมบัญชีกลำง
 ส ำนักงบประมำณ
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
 ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ
 หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำน

กำรตรวจเงินแผ่นดิน

 ส ำนักงบประมำณ
 กรมบัญชีกลำง
 กรมธนำรักษ์
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย

รัฐวิสำหกิจ
 หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำน

กำรตรวจเงินแผ่นดิน

 ก.พ.
 กรมบัญชีกลำง
 กรมกำรปกครอง

 ส.ร.อ.
 ก.พ.

หมำยเหตุ:  โครงกำรท่ีด ำเนนิกำรอยู่แล้วหรือก ำลังจะเกิดข้ึนในเวลำอันใกล้  โครงกำรท่ีควรด ำเนนิกำร/จัดท ำข้ึนในอนำคต
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วาระปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศไทย

ที่มำ: กระทรวงศึกษำธิกำร

หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน

การผลิตและพัฒนาครู
การประเมิน การประกัน
คุณภาพ และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา

การผลิตพัฒนาก าลังคน 
และคุณภาพงานวิจัย

ICT เพื่อการศึกษา การบริหารจัดการ

1) เด็กเครียด 
2) เด็กเรียนเยอะ
3) เด็กไม่มีควำมสุขกับ

กำรเรียน
4) ผลสัมฤทธิ์ต่ ำ
5) ขำดระเบียบวินัย
6) เน้ือหำไม่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมที่
เปล่ียนแปลง

7) กระบวนกำรเรียนรู้ไม่
พัฒนำทักษะเด็ก

8) กำรเรียนภำษำอังกฤษ
ยังขำดมำตรฐำน

9) ครูไม่เก่ง อันน่ำจะเกิด
จำกไม่มีองค์ควำมรู้ 
หรือขำดเทคนิคกำร
สอน

10) ครูไม่ครบชั้น กระจุก
ตัวอยู่ในเมือง/โรงเรียน
ใหญ่ และสอนไม่ตรง
เอก เน่ืองจำกขำด
แคลนครูสำขำเฉพำะ

11) ภำระงำนเยอะ และมี
กำรปฏิบัติงำนที่ไม่
เกี่ยวกับกำรสอนเยอะ 
และไม่มีโอกำสหรือ
เวลำอบรมพัฒนำ
ตนเอง

12) ครูขำดขวัญก ำลังใจ 
เน่ืองจำกขำด
ควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ ขำดสวัสดิกำร 
และมีปัญหำหนี้

13) กำรประเมินครูไม่มี
กำรน ำผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในกำรพิจำรณำ
เล่ือนวิทยฐำนะครู

14) กำรเล่ือนชั้น ระบบ
กำรศึกษำต่อในแต่ละ
ระดับช่วงชั้นขำด
ประสิทธิภำพ

15) กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ไม่ตอบโจทย์ทักษะ
ควำมรู้และสมรรถนะ
ที่แท้จริง

16) กำรประเมิน
สถำนศึกษำไม่มี
ประสิทธิภำพ

17) ขำดก ำลังแรงงำนสำย
วิชำอำชพี

18) มำตรฐำนฝีมือยังไม่
เป็นที่ยอมรับจำก
สถำนประกอบกำร

19) กำรผลิตบัณฑิตใน
สำขำวิชำที่ไมเ่ป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของ
ประเทศ ทั้งปริมำณ
และคุณภำพ

20) งำนวิจัยไม่สำมำรถ
น ำไปใช้งำนได้จริง

21) โครงสร้ำงพื้นฐำนไม่
ทั่วถึง

22) มีกำรสร้ำงทับซ้อน
23) ระบบโครงสร้ำงขำด

ควำมเสถียรภำพ
24) ระบบฐำนข้อมูลขำด

กำรบรูณำกำร
25) ข้อมูลต่ำงๆ ไม่

ทันสมัย
26) ไม่ได้น ำข้อมลูใน

ระบบมำใช้ในกำร
ตัดสินใจด้ำนนโยบำย

27) ระบบกำรจัดกำร
เน้ือหำสำระ/องค์
ควำมรู้มีควำม
หลำกหลำยในกำร
จัดเก็บ แต่ไม่มีกำร
เผยแพร่ และน ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
เท่ำที่ควร

28) ระบบงบประมำณที่ไม่
สอดคล้องต่อกำร
ด ำเนินงำน ใช้
งบประมำณในด้ำนที่
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ผู้เรียน

29) กำรก ำกับดูแลขำด
ประสิทธิภำพ ไม่มี
หน่วยงำนก ำกับใน
ภูมิภำค

30) ขำดกำรบูรณำกำร ท ำ
ให้กำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงองค์กรใน
กระทรวงขำด
ประสิทธิภำพ

31) กำรกระจำยอ ำนำจ
มำกจนไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ และขนำด
ธรรมำภิบำลในกำรใช้
อ ำนำจ

1 2 3 4 5 6
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นักเรียน/นักศึกษา คร/ูอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา
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ื่นๆ

นักวิจัย ภาคธุรกิจ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
คอนเทนท์ และบริการ

ครอบครัว

หน่
วย

งา
นห

ลัก
หน่

วย
งา
น

สน
ับส

นุน

กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง เช่น 

กระทรวงแรงงาน

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

กระทรวงมหาดไทย

บริการด้านการศึกษา
ในปัจจุบัน

ระบบ GPA

ระบบสารสนเทศ
นักเรียน/นักศึกษา ระบบ e-Office

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ระบบการวางแผน
เพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ระบบบริการหนังสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน

ระบบอบรม
ครอูอนไลน์

ระบบทดลอง
การสอบออนไลน์

ศูนย์ IPST Learning Space

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

สพฐ.

สกอ.

สอศ.

กศน.

คุรุสภา

สสวท.

สกสค.



ปัญหาในระบบการศึกษาไทย
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ระบบการศึกษายังต้องการการปรับปรุงคุณภาพ

World Economic Forum (WEF) จัดอันดับไทยในประเด็น
คุณภำพของระบบกำรศึ กษำ  (Quality of the Education 
System) ไว้ที่อันดับ 67 ของโลก (ปี 2559) โดยเป็นรองประเทศ
ในอำเซียนด้วยกันหลำยประเทศ อำทิ สิงคโปร์ มำเลเซีย บรูไน 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลำว

การศึกษาขัน้พื้นฐานของไทยยังมีเกณฑ์มาตรฐานที่ต่ า

ผลกำรจัดอันดับของ IMD ในปี 2559 ชี้ ให้ เห็นว่ำ กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยยังมีเกณฑ์มำตรฐำนที่ไม่สูงมำก (อันดับ 
52 จำกกำรจัดอันดับ 61 ประเทศทั่วโลก) โดยเกณฑ์ที่ต่ ำ ได้แก่ 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ กำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์ 
กำรจัดกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย และกำรบริกำรกำรศึกษำ
ไม่ตอบสนองควำมจ ำเป็นของภำคธุรกิจ

จ านวนครูไม่ครบชั้นปีมากกวา่ 26,607 อัตรา

ตัวอย่ำงสำเหตุที่ท ำให้โรงเรียน/สถำนศึกษำไม่สำมำรถจัด
ครูสอนครบทุกชั้นปี เช่น โรงเรียนมีขนำดเล็กมีนักเรียน
ไม่ถึง  20 คน แต่ท ำกำรเรียนกำรสอนครบทุกชั้นปี 
(ป. 1- ม.3) ท ำให้ไม่มีครูเพียงพอ

ในปี 2558 กำรจัดอันดับ
ป ร ะ เ ท ศ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลัก
ของ EF แสดงให้เห็นว่ำคน
ไทยพูดภำษำอังกฤษได้อยู่
ในอันดับ 62* ของโลกจำก
กำรจัดอันดับ 70 ประเทศที่
ไม่ได้ใช้ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำหลัก (อันดับในปี 2557
อยู่ที่ 48 ของโลก)

ความรู้ภาษาองักฤษของคนไทยอยู่ในอันดับที่ต่ าลง
อย่างมาก

คะแนนการคิดวิเคราะห์ (PISA) ของไทยอยู่
อันดับที่ไม่ดีนัก
ผลคะแนนกำรสอบ Programme for International Student Assessment
(PISA) ของเด็กนักเรียนไทยในทั้งสำมวิชำ (คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
กำรอ่ำน) อยู่ในอันดับ 50 ของโลก จำกกำรจัดอันดับ 65 ประเทศ (อันดับ 3
ของอำเซียน) (กำรจัดอันดับในปี 2555**)

หมำยเหตุ : * กำรประเมิน EF English Proficiency Index ประเมินจำกกำรทดสอบภำษำอังกฤษออนไลน์ของผู้ทดสอบทั่วโลก และถูกจัดอันดับโดย
กำรประเมินโดย EF โดยข้อมูลดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรประเมินของผู้ทดสอบในปีก่อนหน้ำที่ผลน ำเสนอ
** ในเดือน ธ.ค. ปี 2559 จะมีกำรน ำเสนอผล PISA ที่จัดอันดับในปี 2558 อีกครั้งหนึ่ง



Best Practice: Digital Technologies Hub (AUSTRALIA)
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

Digital Technologies Hub เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลด้ำนกำรศึกษำต่ำงๆ อำทิ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกำรสอนและแนวทำงกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน แบบฝึกหัด แบบประเมิน ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ของเด็ก เพื่อให้บริกำรด้ำนข้อมูลแก่ทั้งครู/
อำจำรย์ เด็กนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองสำมำรถสืบค้นข้อมูลต่ำงๆ และน ำมำปรับใช้ หรือปฏิบัติ โดยอำศัยกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนและ
เว็บไซต์ต่ำงๆ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน Education Services Australia (ESA)

Scootle เป็นเว็บไซต์วำงแผน และวิเครำะห์แผนกำรสอนหรือหลักสูตรกำรสอน 
เพื่อให้ครู/อำจำรย์/สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ทดลองจัดท ำ และสำมำรถน ำหลักสูตรหรือ
แผนกำรสอนดังกล่ำวมำแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นผ่ำนระบบ Scootle Community

Australian Curriculum เป็นเว็บไซต์รวบรวมและค้นหำข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนของสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศ เพื่อให้โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ และครู /
อำจำรย์ สำมำรถเข้ำไปสืบค้น เพื่อน ำมำปรับใช้หรือพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

National Assessment Program (NAP) เป็นโครงกำรเพื่อจัดท ำแบบประเมินวัด
ระดับทักษะเด็กนักเรียน และด ำเนินกำรสอบประเมินวัดทักษะดังกล่ำวในแต่ละปี โดย
ผลกำรประเมินจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ NAP เพื่อให้ครู/อำจำรย์ และนักเรียน 
สำมำรถประเมินทักษะของตน พร้อมกับเตรียมกำรส ำหรับกำรเพิ่มทักษะดังกล่ำว

& Students

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
• Australia Department of Education and Training
• Education Services Australia
• Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority 
(acara)

การด าเนินการอื่นๆ ภายใต้ ESA และ Digital Technologies Hub

o National Digital Learning 
Resources Network

o Improve
o Language Learning Space

o myfuture
o myskills
o Etc.

ที่มำ: Digital Technologies Hub (www.digitaltechnologieshub.edu.au)
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การให้บริการ
แก่ผู้เรียน

การให้บริการ
แก่ผู้สอน

การพัฒนาระบบ
การศึกษา

การบริหารจัดการ
ภายในกระทรวง

 ให้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ และทำงไกล 
โดยรวมไว้ในจุดเดียว 
(e-Education Hub)

 มีกำรจัดท ำระบบธนำคำร
หน่วยกิต เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

 มีกำรจัดท ำศูนย์
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น
(Community) ของผู้สอน
และสถำนศึกษำ ภำยใต้ 
e-Education Hub เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำ
หลักสูตร/เทคนิคกำรสอน

 บูรณำกำรข้อมูลและบริกำร สื่อ
กำรเรียนกำรสอน หลักสูตร 
ตลอดจนเทคนิคและแนวทำงกำร
พัฒนำ/ฝึกฝนไว้ ณ จุดเดียว โดย
จัดท ำเป็น e-Education Hub
ของประเทศ และเชื่อมโยงข้อมูล
และบริกำรเข้ำกับหน่วยงำนอื่น
และสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ

 จัดท ำระบบประเมินหน่วยงำน
ผู้ให้บริกำรของกระทรวง

 จัดท ำศูนย์รับฟังควำมคิดเห็น 
(Feedback) จำกผู้รับบริกำร

 ดูแลรักษำและพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลต่ำงๆ

 มีกำรให้บริกำรระบบกำร
เรียนร่วม ระบบเชื่อมโยง
หน่วยกิต ระบบกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล/ที่บ้ำน

 มีกำรจัดท ำระบบกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ขนำดใหญ่

 มีระบบฐำนข้อมูลผู้เรียน
เพื่อให้ผู้สอนสำมำรถ
รับทรำบและประเมินตัว
ผู้เรียนได้ และปรับปรุง
เทคนิคหรือแนวทำงกำร
สอนของตน

 กำรปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำ 
โดยผนวกประเด็น Social and 
Emotional Learning (SEL) เข้ำไป

 จัดท ำระบบประเมินควำมรู้และ
ทักษะด้ำนต่ำงๆ ของผู้เรียน 
และผู้สอน รวมถึงสถำนศึกษำ

 มีกำรเชื่อมโยงขอ้มลูภำยใน
เข้ำกับหน่วยงำนมหำดไทย
และหน่วยงำนด้ำนแรงงำน 
เพื่อติดตำมผู้เรียนในระบบ
กำรศึกษำภำคบังคับและ
ผู้เรียนที่อยู่นอกระบบ

 มีกำรให้บริกำรส่ือกำรเรียน
กำรสอนและคลังข้อมูล/
บทเรียน/ข้อสอบออนไลน์

 มีกำรจัดท ำระบบกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล

 มีกำรให้บริกำรหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กำรพัฒนำอำชีพครู/
อำจำรย์

 อำศัยเทคโลยีดิจิทัลเพื่อ
ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ และ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแก่
ผู้เรียนในระบบ

 จัดอบรมและเพิ่มทักษะเชิง
ดิจิทัลแก่ผู้สอน

 มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลประวัติ
ผู้เรียนและผู้สอนใน
ฐำนข้อมูลกลำงของกระทรวง

 จัดอบรมและเพิ่มทักษะเชิง
ดิจิทัลแก่เจ้ำหน้ำที่

เป้าประสงค:์ การเพิ่มโอกาสการเข้าถงึการศกึษาและการยกระดับการบริการด้านการศกึษา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชิงดิจิทัลด้านการศึกษา

การบูรณาการข้อมูล
ตลอดห่วงโซ่การศึกษา
กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับบริการด้านการศึกษา
ทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล

และบริการ ณ จุดเดียว



ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านการศึกษา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น
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ระดับการ
พัฒนา

การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เชิงดิจิทัลด้าน
การศึกษา

ระบบบูรณำกำรข้อมูลประวัติผู้เรียน
และผู้สอนของหน่วยงำนใน
กระทรวงศึกษำธิกำร

 ในด้ำนข้อมูลผู้เรียนและผูส้อน ปัจจุบัน มีแนวคิดที่จะจัดท ำ แต่เนื่องจำก
แต่ละหน่วยงำนยังมีระบบฐำนข้อมลูที่แยกออกจำกกัน จึงยังยำกต่อกำร
เชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมลู 
o ตัวอย่ำงโครงกำร ได้แก่ โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ
 ในด้ำนข้อมูลกำรบรหิำรภำยในกระทรวง มีระบบ e-Office แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ทดแทนกำรใชเ้อกสำร (Paper) ได้ทั้งหมด

กำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
กำรพัฒนำระบบให้ไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Paperless) ทั้งหมด

โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมเด็กออก
กลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ

ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
o ตัวอย่ำงโครงกำรที่จัดท ำหรือมแีผนจะจัดท ำ ได้แก่ โครงกำร

พัฒนำระบบติดตำมเด็กออกกลำงคันให้ได้รบักำรศึกษำภำคบังคับ 

กำรเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับข้อมูลของระบบข้อมูลของ
หน่วยงำนมหำดไทย เพื่อติดตำมติดตำมเด็ก
นักเรียนในและนอกระบบกำรศกึษำภำคบังคับ

การบูรณาการ
ข้อมูลตลอดห่วง
โซ่การศึกษากับ
หน่วยงานทุกฝ่าย

ระบบบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมลูกับ
หน่วยงำนอื่น เช่น ฐำนข้อมูล
มหำดไทย ฐำนข้อมูลแรงงำน เป็นต้น

ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
o ตัวอย่ำงโครงกำร ได้แก่ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำรเชิงบูรณำกำรในสถำนศึกษำ โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรมีงำนท ำของนักเรียนนักศึกษำ

กำรเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับข้อมูลของระบบข้อมูลของ
หน่วยงำนมหำดไทย และหน่วยงำนด้ำนแรงงำน 
เพื่อติดตำมเด็กตลอดห่วงโซ่

การยกระดับ
บริการด้าน
การศึกษาทั้ง
ระบบ ผ่านการ
เชื่อมโยงข้อมูล
และบริการ ณ จุด
เดียว

ระบบบูรณำกำรข้อมูลและบริกำรด้ำน
กำรศึกษำจุดเดียว (e-Education Hub) 
ของประเทศ

มีกำรจัดท ำศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลของ สสวท. แล้ว โดยจ ำกัดขอบเขตอยู่ใน
สำขำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี

กำรจัดท ำ e-Education Hub ของประเทศ โดย
ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ มีระบบรับฟังควำมคิดเห็น 
(Feedback) จำกผู้รับบริกำร รวมถึงระบบประเมิน
หน่วยงำนผู้ให้บริกำรของกระทรวง

1

2

3



แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: การศึกษา

เป้าประสงค์: การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการยกระดับการบริการด้านการศึกษา

แนวทาง: การยกระดับบริการด้านการศึกษาทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    2) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
3) กระทรวงแรงงำน                              4) กระทรวงมหำดไทยแผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการ
พัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชิงดิจิทัลด้านการศึกษา

การบูรณาการข้อมูลตลอดห่วงโซ่การศึกษา
กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับบริการด้านการศึกษาทั้งระบบ ผ่าน
การเชื่อมโยงข้อมูลและบริการ ณ จุดเดียว

โค
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กา

รส
 าค

ัญ
แล

ะโ
คร

งก
าร
ย่อ

ยต
่าง
ๆ

1 2 3

ระบบบูรณาการข้อมูลและบริการด้าน
การศึกษาจุดเดียว (e-Education Hub)

บริการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เช่น e-Learning Distance Learning เป็นต้น ซึ่งรวมถึงคลัง
สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร เทคนิคและแนวทางการพัฒนา/ฝึกฝนออนไลน์

ระบบเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล
กับหน่วยงานอื่น เช่น มท. รง. เป็นต้น

ระบบบูรณาการข้อมูลประวัติ
ผู้เรียนและผู้สอนของหน่วยงาน

ในกระทรวงศึกษาธิการ

และ

ระบบติดตามติดตามเด็กออก
กลางคันให้ได้รับการศึกษา

ภาคบังคับ

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ระบบประเมินความรู/้ทักษะผู้เรียนและผู้สอน

ระบบแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Community) 
ของผู้สอนและสถานศึกษา 

ระบบการเรียนร่วม และระบบเช่ือมโยงหน่วยกิต 

กรอบระยะเวลา ระยะสั้น (ปีที่ 1) ระยะกลาง (ปีที่ 2-3) ระยะยาว (ปีที่ 4-5)

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา โดยผนวกประเด็น SEL 

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ (Thai MOOCs)

ระบบ 
e-Office



โครงการพัฒนารฐับาลดิจิทัลด้านการศึกษาระยะสั้น ระยะกลาง และระยาว
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบบูรณาการข้อมูลประวติัผูเ้รียนและผูส้อนของ
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธกิาร

ระบบบูรณำกำรและเชื่อมโยงส ำหรับฐำนข้อมูลทะเบียนประวตัิผู้เรียนและผู้สอนของแต่ละหน่วยงำนใตส้ังกดั
กระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำไว้ ณ จุดเดียว

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันให้
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ

โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลเด็กนักเรียนของ ศธ. เข้ำกับฐำนข้อมูลของ มท. และฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ 
เพื่อติดตำมเด็กว่ำสำเหตุใดท่ีตอ้งออกกลำงคนั เพื่อท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรจะเข้ำไปช่วยแก้ไขปัญหำดงักล่ำวได้

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
2) กระทรวงมหำดไทย

ระบบบูรณาการและเชือ่มโยงขอ้มูลกับหนว่ยงาน
อื่น เช่น ฐานข้อมูลมหาดไทย ฐานข้อมูลแรงงาน 
เป็นต้น

ระบบบูรณำกำรและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลผู้เรียนเข้ำกับฐำนข้อมูลอ่ืน เช่น ฐำนข้อมูลมหำดไทย ฐำนข้อมูลแรงงำน 
เพื่อต่อยอดจำกเฉพำะประเด็นเรื่องเด็กออกกลำงคนั ไปสู่กำรติดตำมผู้เรียนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่เริ่มรับกำรศึกษำ
ไปจนถึงจบกำรศึกษำ/เข้ำสูต่ลำดแรงงำน ไปจนถึงกำรกลับเข้ำมำศึกษำใหม่/ศึกษำเพิ่มเติมของตัวผู้เรียนเอง

1) กระทรวงศึกษำธิกำร
2) กระทรวงมหำดไทย
3) กระทรวงแรงงำน

ระบบบูรณาการข้อมูลและบริการด้านการศึกษาจดุ
เดียว (e-Education Hub) ของประเทศ

ระบบรวมศูนย์ข้อมูลและบริกำรจำกหน่วยงำนตำ่งๆ ท้ังสงักดักระทรวง ศธ. กระทรวงอ่ืน รวมถึงภำคเอกชน เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร ผ่ำนรูปของเว็บไซต์ หรือโมบำย แอปพลิเคชัน หรือรูปแบบอ่ืนๆ ณ จุดเดียว

1) กระทรวงศึกษำธิกำร
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ระบบบูรณาการข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้สอนฯ

โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันฯ

ระบบบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 

ระบบบูรณาการข้อมูลและบริการด้านการศึกษาจุดเดียว (e-Education Hub) ของประเทศ

เชื่อมโยงกบัฐานข้อมูลมหาดไทย 
และน ามาใช้บริหารจัดการจริง

จัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูล
แก่ผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูล

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
กระทรวงโดยสมบูรณ์

เริ่มใช้และขยายผลการใชง้านไปสู่
ระบบประเมินผลผู้เรียน/ผูส้อน

บูรณาการกับฐานข้อมูลมหาดไทย 
และฐานข้อมูลแรงงาน

เริ่มใช้งานและขยายผลการใช้งานระบบให้ครอบคลุม
ทุกห่วงโซ่บริการด้านการศึกษา

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
กระทรวงโดยสมบูรณ์

บูรณาการข้อมูลและบริการกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนอ่ืน  ๆนอกจากน้ี ต้อง
เริ่มจัดท าและพัฒนาระบบการใหบ้ริการท่ีรวมศูนย์ไว้ ณ จุดเดียว

เริ่มใช้งานและพัฒนาฐานข้อมูล และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง



เป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดของแผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีตัวชี้วัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบบูรณาการข้อมูล
ประวัติผู้เรียนและผู้สอน
ของหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบูรณำกำรและเชื่อมโยงส ำหรับ
ฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติผู้เรียนและผู้สอน
ของแต่ละหน่วยงำนใต้สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำไว้ ณ จุดเดียว

 กำรเช่ือมโยงของฐำนข้อมูลเด็กนักเรียนและครู/
อำจำรย์ ของกระทรวงศึกษำธิกำรกับฐำนข้อมูลของ
มหำดไทยและหน่วยงำนอื่นๆ เช่น 
กรุงเทพมหำนคร โดยสมบูรณ์

 กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติผู้เรียนและผู้สอนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้เสร็จสมบูรณ์ ที่มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลกับฐำนข้อมูล
ของหน่วยงำนส ำคัญ เช่น ฐำนข้อมูลของมหำดไทย ฐำนข้อมูลของ ก.ท.ม.
 กำรทรำบถึงจ ำนวนเด็กนักเรียนทุกระดับช้ันปี และทุกจังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามเด็กออกกลางคัน
ให้ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ

โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลเด็กนักเรียน
ของ ศธ. เข้ำกับฐำนข้อมูลของ มท. และ
ฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อติดตำม
เด็กว่ำสำเหตุใดที่ต้องออกกลำงคัน เพื่อที่
กระทรวงศึกษำธิกำรจะเข้ำไปช่วยแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวได้

 กำรหมดไปของเด็กนักเรียนไทยที่ไม่ได้รับ
กำรศึกษำภำคบังคับ

 อัตรำกำรออกกลำงคัน (Drop - out rate) [ข้อมูลจำก สพฐ. ปี 2557: อัตรำ
ออกกลำงคันของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 0.14]
 อัตรำกำรได้รับกำรศึกษำภำคบังคับสุทธิ (Net enrollment rate) ของ
ประเทศ (ค ำนวณจำกตัวเลขหน่วยงำนต่ำงๆ สังกัด ศธ. และหน่วยงำนอื่น 
เช่น กรุงเทพมหำนคร) [ข้อมูลจำก WEF ปี 2559: Net primary enrollment 
rate ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 92.4]
 อัตรำกำรเรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับ (Primary completion rate) [ข้อมูล
จำก UN ปี 2544: Primary completion rate ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 86.6]
 ร้อยละของผู้ได้รับกำรศึกษำครบทุกช้ันปีกำรศึกษำภำคบังคับ (Percentage 

of pupils starting grade 1 who reach last grade of primary) [ข้อมูลจำก 
UN ปี 2543: Percentage of pupils starting grade 1 who reach last 
grade of primary ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 93.6]

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3) กระทรวงมหำดไทย

ระบบบูรณาการและ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น 
ฐานข้อมูลมหาดไทย 
ฐานข้อมูลแรงงาน 
เป็นต้น

ระบบบูรณำกำรและเช่ือมโยงฐำนข้อมูลผู้เรียน
เข้ำกับฐำนข้อมูลอื่น เช่น ฐำนข้อมูลมหำดไทย 
ฐำนข้อมูลแรงงำน เพื่อต่อยอดจำกเฉพำะ
ประเด็นเรื่องเด็กออกกลำงคัน ไปสู่กำรติดตำม
ผู้เรียนตลอดห่วงโซ่ต้ังแต่เริ่มรับกำรศกึษำ
ไปจนถึงจบกำรศึกษำ/เข้ำสู่ตลำดแรงงำน ไป
จนถึงกำรกลับเข้ำมำศกึษำใหม่/ศกึษำเพิ่มเติม
ของตัวผู้เรียนเอง

 กำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลของกระทรวงศึกษำธิกำร กับ
สถำบันกำรศึกษำ/มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนด้ำน
แรงงำน เพื่อติดตำมผู้เรียน

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใหม่
 อัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวะศึกษำ [ข้อมูล
จำก NPI Thailand ปี 2556: อัตรำฯ อยู่ที่ร้อยละ 74.6]
 อัตรำกำรได้รับกำรศึกษำขั้นสูง (Gross secondary education enrollment 

rate และ Gross tertiary education enrollment rate) [ข้อมูลจำก WEF ปี 
2559: Gross secondary education enrollment rate และ Gross tertiary 
education enrollment rate ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 86.2 และ 52.5 
ตำมล ำดับ]
 จ ำนวนต ำแหน่งงำนที่ว่ำงอยู่ ณ ขณะนั้น เปรียบเทียบกับจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำใหม่ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน

1) กระทรวงศึกษำธิกำร
2) กระทรวงมหำดไทย
3) กระทรวงแรงงำน

ระบบบูรณาการข้อมูล
และบริการด้านการศึกษา
จุดเดียว 
(e-Education Hub) ของ
ประเทศ

ระบบรวมศูนย์ข้อมูลและบริกำรจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งสังกัดกระทรวง ศธ. 
กระทรวงอื่น รวมถึงภำคเอกชน เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร ผ่ำนรูปของ
เว็บไซต์ หรือโมบำย แอปพลิเคชัน หรือ
รูปแบบอื่นๆ ณ จุดเดียว

 กำรมีศูนย์บูรณำกำรข้อมูลองค์ควำมรู้และบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำของประเทศ

 กำรจัดตั้งศูนย์บูรณำกำรข้อมูลองค์ควำมรู้และบริกำรด้ำนกำรศึกษำของ
ประเทศที่ครอบคลุมทุกสำขำวิชำและทุกกำรบริกำรของหน่วยงำนกระทรวง 
ศธ. และหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรจำกศูนย์ฯ
 ดัชนีคุณภำพของระบบกำรศึกษำ (Quality of the education system) 

[ข้อมูลจำก WEF ปี 2559: Quality of the education system อยู่ที่ 3.7
คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 7.0 คะแนน)]

1) กระทรวงศึกษำธิกำร



ปัจจัยแห่งความส าเร็จด้านการศึกษา
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การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน

คลังข้อมูลต่ำง  ๆและบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่กระจัดกระจำยอยู่
ในแต่ละหน่วยงำน อำจเกิดกำรให้บริกำรหรือกำรจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ ำซ้อน
กัน ดังนั้น กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนในประเด็นดังกล่ำวจึงเป็น
ปัจจัยส ำคัญของกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงกำร
ให้บริกำรเชิงดิจิทัลด้ำนกำรศึกษำ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
สู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา

ตัวผู้เรียนถือเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของระบบกำรศึกษำ 
ดังนั้น กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้อง
ยึดเอำตัวผู้เรียนเป็นส ำคัญ อำทิ กำรติดตำมและช่วยเหลือเด็กที่
ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรศึกษำ กำรส่งเสริม
พัฒนำกำรและกำรเพิ่มทักษะของผู้เรียนโดยใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัล กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ฯลฯ

ความตระหนักรู้ถึงความเป็นไปได้
ของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้กับกำรบริหำรจัดกำรของ
ภำครัฐ หรือกับกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้น อย่ำงไร
ก็ตำม หน่วยงำนรัฐ ตลอดจนสถำนศึกษำและผู้สอน ควรเข้ำใจและตระหนัก
รู้ถึงควำมเป็นไปได้ และประโยชน์ในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้
อย่ำงเหมำะสมในทำงปฏิบัติ อำทิ กำรใช้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อกำร
บริหำรจัดกำร กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในกำรสอน

การให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนเป็นหลัก

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

การเตรียมความพร้อมคน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง



HEALTH



วาระปฏิรูปสาธารณสุขไทย
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ระบบบริการสาธารณสุข ระบบส่งเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันโรค

ระบบบริหารจัดการ
และการเงินการคลังด้านสุขภาพ

1) ปฐมภูมิ พื้นที่เป็นฐำน District 
Health System

2) แพทย์ครอบครัว องค์รวม 
ชุมชน

3) Long term care
4) แผนระบบบริกำรครบวงจร
5) กำรแพทย์แผนไทย
6) กำรสนับสนุนตำม 6 blocks

8) กลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งทุก
ระดับ

9) กระจำยให้ชุมชนท้องถิ่น
10) บูรณำกำรกำรให้กำรสนบัสนนุ

12) National Health Board
13) เขตสุขภำพ
14) Local Health Board
15) แยกบทบำท Regulator-

Provider-Purchaser-
Supporter

16) ผลิตและพัฒนำคน
17) National Information 

Clearing House
18) Participatory Method
19) เพิ่มทุน
20) กระจำยอ ำนำจ

1 2 3

ที่มำ: สภำปฏิรูปแห่งชำติ



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รบับริการจากดิจิทลัภาครัฐด้านสาธารณสุข (Stakeholders) 
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กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รส

 าค
ัญ

ประชาชน สถานพยาบาล และสภานบริการสุขภาพ

กล
ุ่มผ

ู้รับ
บริ

กา
รอ

ื่นๆ

นักวิจัย ภาคธุรกิจ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
คอนเทนท์ และบริการ

ครอบครัว

หน่
วย

งา
นห

ลัก
หน่

วย
งา
น

สน
ับส

นุน

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานสงักัดกระทรวง เช่น 

แพทย์สภา

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเวชภัณฑ์

บริการด้านสาธารณสุข
ในปัจจุบัน

ระบคลังยาและเวชภัณฑ์

ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ระบบ HIE ระบบ Personal 
Health Record

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

องค์การเภสัชกรรม

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข

ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และศูนย์สุขภาพชุมชน

ระบบ Health Data Center

ระบบส่งผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง

ระบบรายงานข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ

ระบบ GIS จัดสรรบุคลากรทางการแพทย์



ปัญหาในระบบสาธารณสุขไทย คือการขาดการพัฒนามาตรฐานกลางและการบูรณาการระบบให้ใช้งาน
ร่วมกันได้
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Leadership and Governance

Strategy 
and 

Investment

Legislation, 
policy and 
compliance

Workforce

Services and Applications

Standards & interoperability

Infrastructure

ส่วนประกอบของ e-health*

*ตำมมำตรฐำนของ WHO-ITU

ซึ่งในแต่ละส่วนประกอบจะมี
ควำมส ำคัญใกล้เคียงกนั 
จ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำไป
พร้อมๆกันอย่ำงสมดลุ

Leadership and Governance

St
ra

te
gy

 a
nd

 
In

ve
st

m
en

t

Legislation, policy 
and com

pliance

Services, Applications and 
Software

Standards & interoperability

Infrastructure

W
orkforce

ส่วนประกอบของ e-health ของไทย

ขำดควำมสมดุลในกำรพัฒนำ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งด้ำนมำตรฐำนและกำรท ำงำน
ร่วมกันได้ระหว่ำงกำรใหบ้ริกำรของแต่ละ
หน่วยงำนและภำคผู้ใหบ้ริกำรสำธำรณสุข

อย่ำงไรก็ ในปี 2559 กระทรวงสำณำรณสุขได้มีกำรร่ำงยุทธศำสตร์เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพ (eHealth Strategy) พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งได้มี
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนทั้งส้ิน 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่

 จัดตั้งองค์กรกลำงควำมร่วมมือบริหำรจัดกำร eHealth
 พัฒนำและปรับปรุงสถำปัตยกรรมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
 สร้ำงมำตรฐำนระบบข้อมูลสุขภำพ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภำพ

 ขับเคลื่อนและพัฒนำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบบริกำรสุขภำพ 
รวมทั้งมีกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ

 ผลักดันกำรใช้กฎหมำย ระเบียบ วิธีปฎิบัติและมำตรฐำนที่เหมำะสม
 พัฒนำทุนมนุษย์ด้ำน eHealth จัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ



Best Practice: Electronic Health Record Sharing System (eHRSS)
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1. ระบบความสมัครใจ: ประชำชน (อำยุ 16 ปีขึ้นไป) และสถำนพยำบำล
สำมำรถเลือกเข้ำสมัครในระบบ eHRSS หรือไม่ก็ได้

2. ข้อมูลผู้ป่วยได้รับความคุ้มครอง มีความเป็นส่วนตัว: มีกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้อมูล โดยสถำนพยำบำลที่เข้ำร่วมจ ำเป็นต้องติดตั้ง 
secured communication modules เพื่อเชื่อมต่อกับ eHRSS และมี
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยผู้ป่วยสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเปิดเผย
ข้อมูลให้สถำนพยำบำลในระบบแห่งใดบ้ำง ไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผย
ทั้งหมด

3. ข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในระบบจะเป็นข้อมูลสุขภาพบางประเภทเท่านั้น: 
ข้อมูลผู้ป่วยที่จะถูกแบง่ปันอยู่ในระบบจะประกอบด้วย eHR of Clinic, 
eHR of Group Practice, eHR of Lab, Clinical information 
management system of department of health, Hospital information 
system of private hospital, And Clinical management system of 
hospital authority

4. ข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eHR) จะถูกเข้าถึงภายใต้
วัตถุประสงค์เพื่อการรักษาพยาบาลเท่านั้น: “Patient-under-care” 
และ “Need-to-know” basis

Electronic Health Record Sharing System (eHRSS) คือ ระบบกลำงที่รวบรวมเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลประวัติกำรเจ็บป่วย
ของผู้ป่วย กำรตรวจร่ำงกำย และกำรให้กำรรักษำของสถำนพยำบำล ซึ่งเป็นระบบสมัครใจ (Voluntary System) ผู้ป่วยสำมำรเลือกได้ว่ำจะ
เปิดเผยข้อมูลสุขภำพของตนเองใหก้ับสถำนพยำบำลใดบ้ำงในระบบ eHRSS ซึ่งกำรสมัครเข้ำสู่ระบบนี้จะไม่มคี่ำใชจ้่ำยใดๆ โดยในส่วน
ของสถำนพยำบำลก็จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูผู้ป่วยได้ก็ต่อเมือ่สมคัรอยู่ในระบบ eHRSS และผู้ป่วยยินยอมเปิดเผยข้อมลูใหแ้ก่
สถำนพยำบำลน้ันๆ ด้วย

ความส าเร็จ และประโยชน์

• eHRSS จะช่วยให้ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยออนไลนบ์นระบบอิเล็กทรอกนิกสต์ลอดเวลำ รวมท้ังข้อมูลมีควำมถกูต้องแม่นย ำ
• สถำนพยำบำลจะสำมำรถให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และมีข้อมูลสขุภำพส ำหรบักำรบรกิำรพยำบำลได้ดีมำกขึ้น แม่นย ำขึ้น ลดข้อผิดพลำดจำกกำรระบุขอ้มลูผู้ป่วยดว้ยระบบกระดำษเดิม
• ในปัจจุบัน สถำนพยำบำลที่เข้ำร่วมลงทะเบียนกับ eHRSS ทั้งสิ้น 1,201 หน่วยงำน ทั่วประเทศฮ่องกง

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1

Patients Healthcare Providers

2

Patients Healthcare Providers

4

3

“Patient-Under-Care”

“Need-to-know”

Healthcare Providers access eHR for 2 reasons 
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การให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการ

การพัฒนาระบบสาธารณสุข
การบริหารจัดการภายใน

กระทรวง
 ให้บริกำรข้อมูลสขุภำพออนไลน์ ผู้ใช้บริกำร

สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถส่งต่อ
ข้อมูลไปภำยนอกได้

 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบแจ้งเตือนโรค หรือ
ระบบติดตำมเฝ้ำระวงัภัยสุขภำพที่มีกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS กับหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง อำทิ กำรประปำ

 บ่มเพำะควำมรู้ขั้นพื้นฐำนด้ำนสุขภำพให้แก่
ประชำชนให้มีควำมครอบคลมุทั่วถึงมำกขึ้น ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรดิจิทัล

 มีระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพที่เชื่อมโยงระหว่ำง
สถำนบริกำรกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุข 
เช่น กำรเชื่อมโยงกับข้อมูลคมนำคม เพื่อ
พัฒนำกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยที่รวดเร็ว

 พัฒนำมำตรฐำนในกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ที่ท ำให้คอมพิวเตอร์สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ได้ในระดับสำกล

 โครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพระหว่ำง
หน่วยงำน Health Information Exchange 
(HIE) ส ำหรับหน่วยงำนผู้ให้บริกำรสุขภำพ
ภำครัฐ

 พัฒนำระบบและช่องทำงกำรส่งข้อมูลของ
โรงพยำบำลและข้อมูลในทุกระดับไปยัง
หน่วยงำนระดับจังหวัดและส่วนกลำง รวมทั้ง
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง

 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลสุขภำพประชำชน (Personal 
Health Record) ระหว่ำงประชำชนและหน่วยงำนผู้
ให้บริกำรสุขภำพ

 มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขเบ้ืองต้นเพื่อ
กำรส่งต่อให้สถำนพยำบำลภำยในจังหวัดนั้น ให้
ผู้รับบริกำรสำมำรถใช้บรกิำรได้ต่อเนื่องในจังหวัด

 มีระบบกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดกำร
คลังข้อมูลสำธำรณสุขที่มีประสทิธิภำพและ
ครอบคลุมระบบข้อมลูครบถว้น ให้เสนอข้อมูล
ได้อย่ำงถูกต้อง

 มีระบบบริกำรสำธำรณสุขที่สำมำรถเข้ำถึงได้
บนอุปกรณ์สื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพในกำร
รับส่งข้อมูลในทุกแพลตฟอรม์

 มีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมรูแ้ละทักษะ
ด้ำนดิจิทัลให้แก่บุคลำกรในองค์กร

 มีกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล
สุขภำพที่จ ำเป็น

 มีกำรให้บริกำรข้อมูลแฟ้มสุขภำพในลักษณะที่เป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกสท์ี่ไม่เชื่อมโยงได้ทันที เช่น แผ่น 
CD เป็นต้น

 มีระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ออนไลนเ์บื้องต้น 
อำทิ กำรนัดหมำยทำงออนไลน์

 มีกำรเชื่อมโยงคลังข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข (Data Center) ตั้งแต่ระดับปฐมภมูิ
มำยังส่วนกลำง

 มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลสถำนะสุขภำพ ข้อมูล
ทรัพยำกรสุขภำพ และตัวชี้วัดสุขภำพต่ำงๆ 
เพื่อเป็นข่ำวสำรสถิติสนับสนุนกำรท ำงำนของ
ผู้บริหำร

 มีกำรรวบรวมฐำนข้อมูลบุคลำกร ICT ของทุก
หน่วยงำนในองค์กร

เป้าประสงค์: การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
ผู้ให้บริการสุขภาพ

บูรณาการฐานข้อมูล
สาธารณสุข โดยเร่ิมที่บูรณา
การฐานข้อมูลเชิงบริหารและ

คลินิกขั้นพื้นฐาน

เชื่อมโยงมาตรฐานข้อมูล
คลินิกขั้นกลางให้ท างาน

ร่วมกันได้

แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานได้ทั้ง

หน่วยงานภายในและองค์กร
ภายนอก



ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านสาธารณสุข
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น
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ระดับการพัฒนา การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

บูรณาการฐานข้อมูล
สาธารณสุข โดยเร่ิม
ที่บูรณาการ
ฐานข้อมูลเชิงบริหาร
และคลินิคขั้นพื้นฐาน

ระบบข้อมูลขำ่วสำรเทคโนโลยีสขุภำพ
แห่งชำติ (National Health Information 
System: NHIS) ส ำหรับหน่วยงำนผู้
ให้บริกำรสุขภำพภำครัฐ

 ในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยสีุขภำพ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีข้อมูลอยู่ที่
จ ำเป็นอยู่จ ำนวนหนึ่ง หำกแต่ข้อมูลบำงชุดยังไมค่รบถ้วน ไม่ทันสมัย ไม่
ทันเวลำและไม่ครอบคลุมของระบบข้อมูลสขุภำพบำงชุด โดยมีปัญหำด้ำน
กำรออกแบบกำรเก็บข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำนรฐัและผู้ใหบริกำรเอกชน
o ตัวอย่ำงโครงกำร ได้แก่ ระบบข้อมูลข่ำวสำรสถิติสำธำรณสุขประจ ำปี

กำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
กำรพัฒนำระบบให้ไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Paperless) ทั้งหมด

ระบบบริหำรจัดกำรคลงัยำและเวชภัณฑ ์
ส ำหรับหน่วยงำนผู้ให้บริกำรสขุภำพ
ภำครัฐ

ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ กำรเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับข้อมูลของระบบข้อมูล
ของหน่วยงำนคลัง เพื่อติดตำมกำรเบิกจ่ำยยำ
และเวชภัณฑ์อย่ำงโปร่งใส

เชื่อมโยงมาตรฐาน
ข้อมูลคลินิคขั้นกลาง
ให้ท างานร่วมกันได้

โครงกำรน ำร่องจัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สุขภำพประชำชน (Personal Health 
Record) ระหว่ำงประชำชนและหน่วยงำน
ผู้ให้บริกำรสุขภำพ

มีกำรวำงแผนโครงกำรน ำรอ่งกำรจัดเก็บข้อมูลสุขภำพประชำชน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถติดตำมสถำนะสุขภำพของตนเอง 
โดยริเริ่มกับสถำนพยำบำลในสังกดัของกระทรวงฯ

กำรเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับข้อมูลของระบบข้อมูล
หน่วยงำนสุขภำพอื่นๆ ในระดับจังหวัดและ
หน่วยงำนผู้ให้บริกำรสุขภำพจำกภำยนอก

บูรณำกำรเชื่อมโยงคลังข้อมูลกำรบรกิำร
สุขภำพตำมมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสุขภำพอย่ำงมีควำมปลอดภัย ใน
ระดับกระทรวง 

มีกำรผลักดันในเกิดพ.ร.บ. ควำมปลอดภัยของข้อมลูสขุภำพ และริเริ่มกำร
จัดท ำมำตรฐำนควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของขอ้มูลในระบบ
สำรสนเทศสุขภำพ

กำรเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับข้อมูลของระบบข้อมูล
หน่วยงำนสุขภำพอื่นๆ โดยมีระบบมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยที่เป็นสำกล น่ำเชื่อถือ

แลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพระหว่าง
หน่วยงานได้ทั้ง
หน่วยงานภายในและ
องค์กรภายนอก

โครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสขุภำพ
ระหว่ำงหน่วยงำน Health Information 
Exchange (HIE) ส ำหรับหน่วยงำนผู้
ให้บริกำรสุขภำพภำครัฐ

ก ำลังมีกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูที่จ ำเป็นต่อกำร
พัฒนำในคอมพิวเตอร์สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมลูกันไดอ้ย่ำงอิสระ

กำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
กำรพัฒนำระบบให้ไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Paperless) ทั้งหมด

บ่มเพำะควำมรู้ขั้นพื้นฐำนด้ำนสุขภำพ
ให้แก่ประชำชนให้มีควำมครอบคลมุทั่วถึง
มำกขึ้น ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรดิจิทัล
หลำยช่องทำง

มีกำรสนับสนุนให้หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงฯ จัดท ำเว็บไซต์ฐำนควำมรู้ทำง
กำรแพทย์ และโมบำยแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงควำมรู้ทำง
สำธำรณสุข

 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมรูสุ้ขภำพ
ร่วมกับหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ อำทิ 
กระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวงวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

1

2

3



แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: สาธารณสุข

เป้าประสงค์: การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้ให้บริการสุขภาพ

แนวทาง: การยกระดับการบูรณาการข้อมูลสุขภาพได้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงมหำดไทย                  2) สรอ. 
3) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนพยำบำล อำทิ มหำวิทยำลัยที่มสีถำนพยำบำลในสังกัดต่ำงๆ แผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการ
พัฒนา

บูรณาการฐานข้อมูลสาธารณสุข โดยเริ่มที่บูรณาการ
ฐานข้อมูลเชิงบริหารและคลินิคข้ันพื้นฐาน

เช่ือมโยงมาตรฐานข้อมูลคลินิคข้ันกลางให้ท างาน
ร่วมกันได้

แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงานได้ทั้ง
หน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก
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กรอบระยะเวลา

ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (National Health Information System: NHIS) 

โครงการน าร่องจัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน (Personal Health Record) 

ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ

ระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2560 (ปีที่ 1)

ระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2561-2562 (ปีที่ 2-3)

ระยะยาว
ปี พ.ศ. 2563-2564 (ปีที่ 4-5)

โครงการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน Health Information Exchange (HIE) 

บูรณาการเช่ือมโยงคลังข้อมูลการบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพอย่างมีความปลอดภัย ในระดับกระทรวง

บ่มเพาะความรู้ขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนให้
มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึน้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร

ดิจิทัลหลายช่องทาง



โครงการพัฒนารฐับาลดิจิทัลด้านสาธารณสุขระยะสั้น ระยะกลาง และระยาว
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ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (National Health Information System: NHIS) 

ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพภาครัฐ

โครงการน าร่องจัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
ประชาชน (Personal Health Record) 

บูรณาการเช่ือมโยงคลังข้อมูลการบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพอย่างมีความปลอดภัย ในระดับกระทรวง

เชื่อมโยงฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานผู้
ให้บริการสุขภาพของรัฐ

จัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูล
แก่ผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูล

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
กระทรวงโดยสมบูรณ์

เริ่มใช้และขยายผลการใชง้านไปสู่ระบบวิเคราะหส์ถานะสขุภาพของประชาชน

พัฒนาโครงการน าร่องการจัดท าระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
ประชาชน

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
กระทรวงโดยสมบูรณ์

เริ่มใช้งานและพัฒนาฐานข้อมูล และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

บ่มเพาะความรู้ขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนให้มีความครอบคลุม
ท่ัวถึงมากข้ึน ผ่านช่องทางการสื่อสาร

ดิจิทัลหลายช่องทาง

รวบรวม
ข้อมูลความรู้
ด้านสุขภาพ
ท่ีทีประโยชน์

โครงการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน Health Information Exchange (HIE) 

เชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพบางส่วนภายในกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่ความรู้
ด้านสุขภาพผ่าน
ช่องทางดิจิทีล



เป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดของแผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีตัวชี้วัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสขุภาพ
แห่งชาติ (National Health Information 
System: NHIS) ส าหรับหน่วยงานผู้
ให้บริการสุขภาพภาครฐั

ในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสุขภำพ ปัจจุบัน ประเทศไทยมี
ข้อมูลอยู่ที่จ ำเป็นอยู่จ ำนวนหนึ่ง หำกแต่ข้อมูลบำงชุดยังไม่
ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ไม่ทันเวลำและไม่ครอบคลุม โดยมีปัญหำ
ด้ำนกำรออกแบบกำรเก็บข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและผู้
ให้บริกำรเอกชน ตัวอย่ำงโครงกำร ได้แก่ ระบบข้อมูลข่ำวสำร
สถิติสำธำรณสุขประจ ำปี

 ผู้บริหำรมีข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
สุขภำพครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดต้ังองค์กำรกลำงใน
กำรรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสุขภำพ
แห่งชำติ
 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ข้อมูล

1) ส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2) หน่วยงำนกระทรวงสำธำรณสุข

ระบบบริหารจัดการคลังยาและ
เวชภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงานผู้ให้บริการ
สุขภาพภาครัฐ

กำรจัดท ำระบบคลังยำและเวชภัณฑ์ของหน่วยงำนผู้ให้บริกำร
สุขภำพภำครัฐ ให้มีระบบมีมำตรฐำนที่สำมำรถตรวจสอบ
สถำนะ และปริมำณของยำและเวชภัณฑ์ของของแต่ละ
หน่วยงำนให้สำมำรถเช่ือมโยงกับคลังข้อมูลกลำง จะช่วยให้
กำรบริหำรจัดกำรจัดซื้อ-จัดหำท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ลดควำมซ้ ำซ้อนของระบบบริหำร
จัดกำรคลังยำและเวชภัณฑ์ของ
แต่ละหน่วยงำน

 มีระบบคลังยำและเวชภัณฑ์ท่ีมีมำตรฐำน
 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรเช่ือมโยงข้อมูลจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำไว้ ณ ศูนย์ Data 
Warehouse

1) สนป.สำธำรณสุข
2) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
4) หน่วยงำน/องค์กรด้ำนสำธำรณสุข
5) กระทรวงศึกษำธิกำร
6) กรมบัญชีกลำง

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสขุภาพ
ระหว่างหน่วยงาน Health Information 
Exchange (HIE) ส าหรับหน่วยงานผู้
ให้บริการสุขภาพภาครฐั

ริเริ่มกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสุขภำพของประชำชนซึ่งมีลักษณะ
ข้อมูลแตกต่ำงจำกเวชรเบียนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งพัฒนำ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลใน
ระบบสำรสนเทศสุขภำพ ให้แต่ละหน่วยงำนผู้ให้บริกำรสุขภำพ
ในสังกัดสำมำรถแลกเปลี่ยนกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 เพิ่มศักยภำพและสร้ำงควำมเข้ำ
กันได้ของระบบบูรณำกำรข้อมูล
สุขภำพท่ีมีควำมแตกต่ำง
หลำกหลำย ให้มีโครงสร้ำงเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน

 ร้อยละของหน่วยบริกำรระดับทุติยภูมิและตติย
ภูมิสำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพได้
 จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพที่ได้รับ
กำรพัฒนำให้เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

1) สนป.สำธำรณสุข
2) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข เช่น 
มหำวิทยำลัย และโรงพยำบำลในสังกัด

โครงการน าร่องจัดท าระบบฐานข้อมูล
สุขภาพประชาชน (Personal Health 
Record) ระหว่างประชาชนและ
หน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพ

จัดเก็บข้อมูลสุขภำพประชำชนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถติดตำมสถำนะสุขภำพของตนเอง โดยริเริ่มกับ
สถำนพยำบำลในสังกัดของกระทรวงฯ

 ผู้ให้บริกำรสุขภำพมีข้อมูล
สุขภำพประชำชนที่เป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั้งหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงฯ ให้ใช้งำนร่วมกันได้

 ร้อยละของประชำชนเข้ำถึงข้อมูลสุขภำพ
ตนเองได้ 
 ร้อยละของจังหวัดที่สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลใน
รูปแบบโครงสร้ำงมำตรฐำนตำมที่ก ำหนด

1) สนป.สำธำรณสุข
2) กระทรวงมหำดไทย
3) กรุงเทพมหำนคร

บูรณาการเชื่อมโยงคลงัข้อมลูการ
บริการสุขภาพตามมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพอยา่งมีความ
ปลอดภัย ในระดับกระทรวง

กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีจ ำเป็นต่อ
กำรพัฒนำให้ระบบคอมพิวเตอร์สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ได้อย่ำงอิสระ

 เพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพ
ควำมปลอดภัยกำรบริหำรจัดกำร
ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงข่ำยข้อมูล

 มีคลังข้อมูลสุขภำพตำมมำตรฐำนรูปแบบใน
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงมีควำมปลอดภัยใน
ระดับกระทรวง
 จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพที่ได้รับ
กำรพัฒนำ

1) สนป.สำธำรณสุข
2) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

บ่มเพาะความรู้ขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนให้มีความครอบคลุม
ทั่วถึงมากขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ดิจิทัลหลายช่องทาง

สนับสนุนให้หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงฯ จัดท ำเว็บไซต์
ฐำนควำมรู้ทำงกำรแพทย์ และโมบำยแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่ม
ช่องทำงกำรเข้ำถึงควำมรู้ทำงสำธำรณสุข

 ประชำชนและบุคลำกร
สำธำรณสุขมีควำมรู้ขั้นพื้นฐำน
ด้ำนสุขภำพเพิ่มขึ้นทั่วทั้งประเทศ

 ร้อยละหน่วยงำนมีระบบ Knowledge 
Management ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
 มีช่องทำงกำรสื่อสำรดิจิทัลในกำรให้ควำมรู้
ด้ำนสุขภำพเพิ่มขึ้น 2 ช่องทำง
 ประชำชนกลุ่มเปำ้หมำยได้รับถ่ำยทอดควำมรู้ 

1) ส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2) หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงฯ
3) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
5) กระทรวงศึกษำธิกำร



ปัจจัยแห่งความส าเร็จด้านสาธารณสุข
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
สู่รัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

การเตรียมความพร้อมคน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

การให้ความรู้เชิงดิจิทัลแก่
ผู้บริการและผู้ให้บริการ

กำรบริกำรสุขภำพเป็นกำรบริกำรที่ไม่มีข้อจ ำกัดในกำร
ให้บริกำร กำรบริกำรต้องเข้ำถึงได้ในวงกว้ำง ไม่จ ำกัดฐำนะควำมรู้
ของผู้ใช้บริกำร ดังนั้น ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนรัฐบำลดิจิทัล
ด้ำนสำธำรณสุขของทั้งตัวผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรจึงเป็น
สิ่งจ ำเป็น เพื่อให้กำรให้บริกำรเป็นไปอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด

ความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูล

เนื่องจำกข้อมูลสุขภำพเป็นข้อมูลที่มีควำมละเอียดอ่อน ซึ่ง
ประชำชนมีสิทธิที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลสุขภำพเชิงลึกของ
ตนได้ ดังนั้น กำรพิจำรณำทบทวนกฎระเบียบ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภำพประชำชนเป็นสิ่งจ ำเป็นเพื่อสนับสนุนกำร
ให้บริกำรรัฐบำลดิจิทัลด้ำนสำธำรณสุข

ความสอดคล้องและความ
ต่อเน่ืองของนโยบาย

ทั้งกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสุขภำพของประชำชนต่ำงๆ รวมถึง
กำรพัฒนำระบบ ICT ด้ำนสำธำรณสุข ต้องอำศัยเงินลงทุนสูง เพื่อให้มีกำร
บริกำรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงใช้ระยะเวลำที่ค่อนข้ำงยำวนำนใน
กำรด ำเนินกำรให้สมบูรณ์ ดังนั้น ควำมสอดคล้องและควำมต่อเนื่องของ
นโยบำย มำตรกำร หรือกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
จึงเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลด้ำนสำธำรณสุข



PUBLIC UTILITY



วาระปฏิรูปด้านพลังงาน
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การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงาน
แห่งชาติ

การปฏิรูปกิจการไฟฟา้

1) กำรวำงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
ด้ำนพลังงำน โดย “ส ำนักงำนข้อมูลพลังงำน
แห่งชำติ” (National Energy Information
Agency: NEIA)

2) กำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กรที่มีศักยภำพ
และสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระ

3) กระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรและบคุลำกรมือ
อำชีพ

4) กำรจัดท ำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ
5) กำรจัดท ำแผนพฒันำก ำลังกำรผลิตไฟฟำ้ 

(PDP)
6) กำรผลิตและซื้อขำยไฟฟ้ำเสรี
7) กำรบริหำรกิจกำรสำยส่งและศูนยค์วบคมุ

ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ (System Operator)
และตลำดกลำงซือ้ขำยไฟฟำ้

8) โครงข่ำยระบบสำยส่งไฟฟ้ำในกลุม่ประชำคม
อำเซียน และภูมิภำคข้ำงเคียง

9) กองทุนพัฒนำไฟฟำ้

1 2

ที่มำ: สภำปฏิรูปแห่งชำติ



ปัญหาด้านสาธารณูปโภคดิจิทัลภาครัฐ

การวางแผนงานระบบสาธารณูปโภคยังมีการท างาน
ร่วมกันน้อยกว่าที่ควร

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบสาธารณูปโภคบางส่วนยังไม่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

ความสามารถในการแข่งขันในด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐานของไทยยังมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกมาก

114

แผนภาพการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าก าลังของไทยในปัจจุบัน

1

ที่มำ: สรุปผลกำรศึกษำ แนวทำงกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid) และ มำตรอัจฉริยะ (Smart Meter) สถำบันวิจัยพลังงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2557) และ IMD World Competitiveness

2

3

o ยังมี 15 กำรเชื่อมโยงที่ไม่มีกำรแลกเปล่ียนข้อมูลกัน
ได้แก่ อินเตอร์เฟส PS6, PS9, PS13, PS21, PS29, PS30, PS33, 
PS34, PS35, PS36, PS39, PS43, PS46, PS55 และ PS56

2559



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รบับริการจากดิจิทลัภาครัฐด้านสาธารณูปโภค (Stakeholders) 
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ประชาชน ผู้ให้บริการสาธารณูโภคภาครัฐ
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นักวิจัย ภาคธุรกิจ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
คอนเทนท์ และบริการ
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กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานสงักัดกระทรวง เช่น 

บริการด้านสาธารณูปโภค
ในปัจจุบัน

ระบบประมาณค่าไฟฟ้า/ประปา

ระบบช าระค่าน้ าค่าไฟข้ามหน่วยงาน

ระบบ Knowledge Base Management

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ระบบแจ้งปัญหาไฟฟ้า/ประปา
ผ่านทางแอปพลิเคชัน

ระบบตรวจสอบสถิติการใช้น้ า

ระบบการขอติดตั้งไฟฟ้า 
และประปาออนไลน์

ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ า

ระบบตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาออนไลน์

กรมการปกครอง

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาขน)

ผู้ให้บริการสาธารณูโภคภาคเอกชน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และผู้บริหารภาครัฐ



Best Practice 1: ArcGIS Online by ESRI
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1. ArcGIS for Electric Utilities ท ำให้เกิดมูลค่ำใหม่ๆ  จำก
ข้อมูลที่มีอยู่ โดยสำมำรถเชื่อมต่อกำรท ำงำนบนโมบำย ผ่ำน
ทุกอุปกรณ์ ตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนได้แบบ real-time ซึ่งจะ
ช่วยให้จัดกำรกับผลที่เกิดจำกกระแสไฟฟ้ำดับกับผู้บริโภค 
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

2. ArcGIS for Water Utilities ช่วยรักษำและแก้ไขข้อมลู
สินทรัพย์ได้เร็วขึ้นและด้ำนควำมผิดพลำดและควำมซ้ ำซ้อน
ให้น้อยลง ปรับปรุงแผนกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่ด้วยกำร
แสดงผลข้อมูลที่มีควำมหนำแน่นสูงด้วยแผนที่ที่อ่ำนง่ำย เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนภำคสนำมด้วยแอปพลิเคชนับนมอืถือ

Arc Geographic information system (ArcGIS) คือ ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนำโดยบริษัท Esri จำกสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นบริษัทผู้น ำที่
ให้บริกำรทำงด้ำนระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ หรือ จีไอเอส (Geographic Information System: GIS) อย่ำงครบวงจร อีกทั้งยังเป็น
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ GIS ที่ใหญ่ที่สุด และได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใชง้ำนทั่วโลก รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐทั่วโลก (ArcGIS) ซึ่ง ArcGIS ใน
ปัจจุบัน ได้เปิดเผยข้อมูลผ่ำน Open Data Initiatives ผ่ำน ArcGIS Online ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐในสหรัฐอเมริกำ ทั้งหมดสำมำรถเข้ำถึง 
และพัฒนำข้อมลู GIS เพื่อให้บริกำรประชำชนได้ดีขึ้น โดย ArcGIS สำมำรถประยุกต์ใชง้ำนร่วมกับกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณูปโภคได้
หลำยรูปแบบ เช่น กำรบ ำรุงรักษำข้อมูลระบบน้ ำประปำในตัวเมอืงเพือ่ลดกำรสูญเสียน้ ำ กำรตรวจสอบข้อมูลกำรใชง้ำนไฟฟ้ำในครัวเรือน
บนแผนที่ กำรตรวจสอบกำรกระจำยตัวของโรงจ่ำยน้ ำมนัต่ำงๆ เป็นต้น

ความส าเร็จ และประโยชน์

• ArcGIS ช่วยให้กำรบริหำรทรพัยำกรน้ ำและไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยหน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบสำมำรถเก็บข้อมูล บริหำร และรักษำควำมแม่นย ำของข้อมูลน้ ำได้
• เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของรัฐ ผ่ำนกำรแบ่งปันข้อมูลที่น่ำเชื่อถือในรูปแบบของ interactive maps กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในระบบสำธำรณูปโภค อำทิ ประชำชน เจ้ำหน้ำที่รำชกำรในพื้นที่ 

หน่วยงำนก ำกับดูแล และองค์กรด้ำนสิง่แวดล้อมต่ำงๆ

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ที่มำ: GIS Supports Sustainable and Effective Water Utility Practices, Esri White Paper, July 2014
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ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ที่มำ: The digital utility: New opportunities and challenges, McKinsey & Company, May 2016

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

กำรกระจำยทรัพยำกร
พลังงำนจะถูกวิเครำะห์
โดยเทคโนโลยี Big Data 
เ พื่ อ วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ค ว ำ ม
สอดคล้องกันระหว่ำงอุป
สงค์และอุปทำน

ยุทธศำสตร์ด้ ำนกำร
บ ริ ห ำ ร สิ น ท รั พ ย์ ที่ มี
ฐ ำ น ข้ อ มู ล เ ป็ น ตั ว
ขับเคล่ือน ซึ่งจะรวมถึง
ก ำ ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ก ำ ร
พยำกรณ์เหตุกำรณ์สมมติ
ที่อำจจะเกิดขึ้น

Smart Grid และ Smart 
Pipes จะท ำให้กำรควบคุม
เกี่ยวกับน้ ำและไฟฟำ้เป็นไป
อย่ำงอัตโนมัติ จะช่วยเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ  ค ว ำ ม
ปลอดภัย และกำรฟื้นตัว
ของระบบเครือข่ำยที่ดีขึ้น

กำรปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำ
จะดีขึ้น จำกกำรวิเครำะห์ 
Customer Journey กำร
แบ่งส่วนตลำด และกำร
ปรับแต่ งกำร ส่ือสำรให้
เหมำะสมกับลูกค้ำ

แพลตฟอร์มที่
ส นั บ ส นุ น ก ำ ร
กระจำยทรัพยำกร
พลังงำนและตลำด
พลังงำน

กำรท ำงำนของ Back-
office จะมีควำมเป็น
อัตโนมัติมำกขึ้น และใช้
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร
ตัดสินใจมำกขึ้น

คนท ำงำนภำคสนำมจะ
สำมำรถเข้ำถึงแผนที่ ข้อมูล 
เคร่ืองมือกำรจัดกำรงำน 
และสำมำรถปรึกษำทีมงำน
แบบเรียลไทม์ได้ทุกสถำนที่

ค ว ำมตร ะหนั ก ใ น
เรื่องสมดุลของพลังงำน
จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

ระบบสาธารณูปโภค ในปัจจุบัน ได้มีเคร่ืองมือดิจิทัลจ ำนวนมำกที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรที่สูงขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสำหกรรมพลังงำน 
(ตั้งแต่กำรผลิตพลังงำนไปจนถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ) เช่น ผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภคได้สร้ำงแอปพลิเคชันมือถือส ำหรับแจ้งเตือน
ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคประจ ำเดือน จ่ำยค่ำบริกำรทำงออนไลน์ ตรวจเช็คปริมำณกำรใช้บริกำรออนไลน์ และกำรบริหำรจัดกำรในภำวะขำดแคลนไฟฟ้ำ/
ประปำ 
นอกจำกนี้ ยังมีระบบ Smart Grid และ Smart Pipes ที่ช่วยลดภำระกำรท ำงำนของมนุษย์และลดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำนลง และฐำนข้อมูลขนำด
ใหญ่ที่จะช่วยให้กำรบริหำรสินทรัพย์และกำรตัดสินใจมีประสิทธิภำพมำกขึ้นอีกด้วย
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การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
การพัฒนาระบบงาน

สาธารณูปโภค
การบริหารจัดการภายใน

 มีระบบกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณูปโภคอัตโนมัติ
ลดเวลำในกำรเกิดเหตุกำรณ์กำรขำดแคลน
สำธำรณูปโภค ด้วยกำรใช้ระบบ Analytics ที่
สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำได้ตรงจุด ท ำให้ประชำชน
สำมำรถใช้สำธำรณูปโภคได้อย่ำงต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภำพ

 โครงกำรกำรบริกำร ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรภำครัฐ ให้ประชำชนสำมำรถ
ขอใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำและโทรศัพท์ได้ในครำวเดียว

 ผู้ให้บริกำรมีข้อมูลจ ำนวนมำกที่สำมำรถ
พยำกรณ์หรือวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้
สำธำรณูปโภคได้ ท ำให้กำรบริหำรทรัพยำกร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ระหว่ำงกระทรวงอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
กับระบบสำธำรณูปโภค อำทิ 
กระทรวงพลังงำน กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬำ เป็นต้น

 บูรณำกำรฐำนข้อมูลผู้ใช้บริกำรสำธำรณูปโภคของ
หน่วยงำนผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภคภำยใต้
กระทรวงมหำดไทย ให้เป็นข้อมูลเดียว เพ่ือให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ในคร้ังเดียว

 มีกำรบูรณำกำรระบบแผนที่ GIS ระหว่ำง
หน่วยงำนสำธำรณูปโภคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน

 เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำมตรวจสอบข้อมูลกำรใช้
บริกำรสำธำรณูปโภคได้อย่ำง real-time 
ในทุกพ้ืนที่ ผ่ำนระบบ Smart Meter ที่ส่ง
ข้อมูลเข้ำเครื่องมือผ่ำนคลื่นควำมถี่

 มีกำรเชื่อมโยงข้อมูล GIS 
ภำยในเข้ำกับหน่วยงำน
มหำดไทย เพ่ือติดตำมพื้นที่ที่ยัง
ขำดกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภค
ในภำพรวม

 ประชำชนในพ้ืนที่น ำร่องมีกำรใช้งำนระบบ Smart 
Meter 

 ระบบงำนช ำระค่ำบริกำรผ่ำนระบบดิจิทัลต่ำงๆ
รวมทั้งระบบ e-Document ต่ำงๆ ที่เป็นหลักฐำน
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

 มีงำนระบบแผนที่ GIS มีไว้ใช้ท ำงำน
บริกำรภำคสนำม ซึ่งประชำชนสำมำรถ
แจ้งเหตุได้ผ่ำนแอปพลิเคชัน

 ผู้บริหำรหน่วยงำนผู้ให้บริกำร
สำธำรณูปโภคมีข้อมูลกำรใช้งำน
สำธำรณูปโภคของประชำชน
ภำยในหน่วยงำนตนเอง 
ประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย

เป้าประสงค์: การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานดา้นสาธารณูปโภคและการยกระดับการบริการด้าน
สาธารณูปโภค

พัฒนาโครงการน าร่องระบบ
สาธารณูปโภค Smart Utility และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่อ านวยความ

สะดวกแก่ประชาชน

บูรณาการใช้งานข้อมูลจาก
หน่วยงานสาธารณูปโภคด้าน
ต่างๆ ในฐานข้อมูลกลาง

การยกระดับระบบ
สาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อใช้
งานได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่า



ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านสาธารณูปโภค
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น
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ระดับการพัฒนา การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

พัฒนาโครงการน า
ร่องระบบ
สาธารณูปโภค Smart 
Utility และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน

โครงกำรน ำร่องพัฒนำระบบ Smart Grid ในพื้นที่ต่ำงๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรของหน่วยงำนผู้ให้บริกำร
สำธำรณูปโภคไฟฟ้ำ และจัดสรรทรพัยำกรที่ดีขึน้ 

มีกำรพัฒนำโครงกำรน ำร่องที่เกี่ยวขอ้งกับ Smart Grid 
ในหลำยจังหวัด อำทิ ชลบุรี แม่ฮ่องสอน และตรำด

ขยำยกำรด ำเนินกำรในพื้นที่อื่นที่มีศกัยภำพ
 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำระบบจ ำหน่ำย

ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรขอใช้
ไฟฟ้ำ/ประปำ และใบเสร็จใบก ำกับภำษีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ พัฒนำกฎหมำยกฎระเบียบให้เอื้ออ ำนวยต่อกำรมุ่งสู่
ระบบไร้กระดำษ (Paperless)

โครงกำรบูรณำกำรและพัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรผลติและจ ำหน่ำยน้ ำ (QPortal) 
ส ำหรับหน่วยงำนผู้ให้บริกำรประปำ

 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบและบูรณำกำรข้อมูลใน
หน่วยงำน

 ใช้ระบบซอฟแวร์สำรสนเทศภูมิศำสตร์มำสนับสนนุกำร
บริหำรกำรจัดกำรกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำเพิ่มเติมแบบ
เรียลไทม์

ระบบกำรให้บรกิำรกำรรบัค ำรอ้งขอติดตั้งมิเตอร์/ขอขยำย
เขตระบบไฟฟ้ำแบบ One Touch Service ซึ่งน ำระบบ 
GIS มำใช้ในกำรตรวจสอบควำมพร้อม

กฟภ. อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำให้มีควำมครอบคลุมทั่ว
ประเทศ

พัฒนำระบบกำรให้บริกำรให้ครอบคลมุท่ัวประเทศ
 เชื่อมโยงข้อมูล GIS กับหน่วยงำนสำธำรณูปโภคอื่น

บูรณาการใช้งาน
ข้อมูลจากหน่วยงาน
สาธารณูปโภคด้าน
ต่างๆ ในฐานข้อมูล
กลาง

โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภมูิสำรสนเทศ (3D-GISC) สำม
มิติกลำง โดยบูรณำกำรฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศระหวำ่ง
หน่วยงำนผู้ให้บริกำรเข้ำด้วยกนั

 แต่ละหน่วยงำนมีแผนที่ GIS โครงสร้ำงกำรให้บริกำร
สำธำรณูปโภคของตน และเห็นพ้องตรงกันถึงกำรบรู
ณำกำรแผนที่ระหว่ำงกัน

กำรเชื่อมโยงข้อมูลโครงสรำ้งพื้นฐำนกำรให้บรกิำร
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ ระหว่ำงหน่วยงำนเข้ำสู่ระบบแผน
ที่ GIS กลำง โดยพัฒนำมิติของควำมลึกด้วย

โครงกำรกำรบริกำร ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อ
ยกระดับกำรใหบ้ริกำรภำครฐั ให้ประชำชนสำมำรถขอใช้
ไฟฟ้ำ น้ ำประปำและโทรศัพท์ได้ในครำวเดียว

 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบร่วมกับ สรอ. พัฒนำให้สำมำรถใช้บริกำรได้ผ่ำนช่องทำงดิจิทัลหลำย
ช่องทำง อำทิ เว็บไซต์ ตู้ Kiosk และโมบำยแอปพลิเค
ชัน เป็นต้น เพื่อขยำยกำรบริกำรไปยังภูมิภำค

การยกระดับระบบ
สาธารณูปโภค
อัจฉริยะ เพื่อใช้งาน
ได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่า

โครงกำรพัฒนำระบบ Smart Meter เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริกำรของหน่วยงำนผู้ให้บรกิำรสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำ 
และกำรจัดสรรทรพัยำกรที่ดีขึน้

ปัจจุบัน มีแผนจะติดตั้งระบบ Smart Meter และ Data 
Center ในพื้นที่น ำร่อง แต่ยังไม่สำมำรถพัฒนำได้อย่ำง
เต็มที่ เนื่องจำกกำรระบบสื่อสำรระหว่ำง Meter และ
อุปกรณ์เครื่องมือของหน่วยงำนผู้ให้บรกิำรยังใช้ระบบ
ไฟเบอร์ ขำดกำรจัดสรรคลืน่ควำมถี่เฉพำะให้แก่ผู้
ให้บริกำร

พัฒนำมำตรฐำนกำรสื่อสำรข้อมลูของระบบ Smart 
Meter ให้มีควำมม่ันคงปลอดภัย และมีระบบ Analytics 
ที่วิเครำะห์ข้อมูลอัตโนมัติมำกยิ่งขึ้น

1

2

3



แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภคของประเทศไทย

120

ขีดความสามารถ: สาธารณูปโภค

เป้าประสงค์: การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและการยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค

แนวทาง: การยกระดับระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อใช้งานได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2) องค์กำรปกครองท้องถื่นต่ำงๆ 
3) หน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยและพฒันำ แผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการ
พัฒนา

พัฒนาโครงการน าร่องระบบสาธารณูปโภค Smart 
Utility และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวก

แก่ประชาชน

บูรณาการใช้งานข้อมูลจากหน่วยงาน
สาธารณูปโภคด้านต่างๆ ในฐานข้อมูลกลาง

การยกระดับระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพ่ือใช้
งานได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่า

โค
รง
กา

รส
 าค

ัญ
แล

ะโ
คร

งก
าร
ย่อ

ยต
่าง
ๆ

1 2 3

กรอบระยะเวลา

ระบบ e-Document เก็บเอกสารหลักฐานการขอใช้
ไฟฟ้า/ประปา และใบเสร็จใบก ากับภาษี

ระบบการให้บริการการรับค าร้องขอติดตั้งมิเตอร์/ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าแบบ One 
Touch Service

โครงการน าร่องพัฒนาระบบ Smart Grid ในพื้นที่ต่าง  ๆ

โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการผลิตและ
จ าหน่ายน้ า (QPortal)

ระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2560 (ปีที่ 1)

ระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2561-2562 (ปีที่ 2-3)

ระยะยาว
ปี พ.ศ. 2563-2564 (ปีที่ 4-5)

โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้ประชาชนขอใช้ไฟฟ้า ประปาและ
โทรศัพท์ได้ในคราวเดียว

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง

โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter
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แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2560 2561 2562 2563 2564 …

ระบบ e-Document เก็บเอกสารหลักฐานการขอใช้
ไฟฟ้า/ประปา และใบเสร็จใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการให้บริการการรับค าร้องขอติดตั้งมิเตอร์/ขอ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแบบ One Touch Service

โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้
ประชาชนขอใช้ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ไดใ้นคราวเดียว

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง โดยบูรณาการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานผู้ให้บรกิารสาธารณปูโภค

เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ใชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการสาธารณูปโภค 
และพัฒนระบบการรับค าร้องกลาง

ท าระบบบูรณาการ
ข้อมูลที่จ าเป็น

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
เริ่มใช้งานและพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึง

ฐานข้อมูล 3D GIS ในพื้นที่น าร่อง

โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า และการจัดสรรทรัพยากรที่ดีข้ึน

รวบรวมข้อมูลและเจรจากับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนา Smart Meter ของประเทศ

โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการจัดการผลิตและจ าหน่ายน้ า (QPortal)

เชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศข้อมูลภายใน
กระทรวงมหาดไทยและผู้ให้บริการประปา

พัฒนาระบบการขอใช้ฯ

พัฒนาและขยายการใช้บริการอย่างต่อเนื่องให้มี
มาตรฐานทั่วประเทศ

โครงการน าร่องพัฒนาระบบ Smart Grid ในพื้นที่ต่าง  ๆ
พัฒนาโครงการน าร่องการใช้ระบบ Smart Grid ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

พัฒนาระบบ Smart Meter ใน
พื้นท่ีน าร่อง

เริ่มขยายการใช้งาน Smart 
Meter ท่ัวประเทศ
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีตัวชี้วัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการขอใชไ้ฟฟา้/ประปา และ
ใบเสร็จใบก ากบัภาษีในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

กำรจัดท ำระบบ e-document จะช่วยลดต้นทุนกระดำษได้
หลำยล้ำนบำทต่อปี รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริกำรสำธำรณูปโภคมำกยิ่งขึ้น

 ผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภค
สำมำรถออกและเก็บเอกสำร
หลักฐำนกำรขอใช้ไฟฟ้ำ/ประปำ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

 งบประมำณค่ำกระดำษใบเสร็จและ
เอกสำรหลักฐำนที่ประหยัดลงได้จำก
กำรใช้ e-Document ในแต่ละปี

1) ส ำนักปลัดกระทรวงมหำดไทย
2) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์
3) กระทรวงพลังงำน
4) กรุงเทพมหำนคร และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภูมิภำคของพื้นท่ีน ำร่อง

ระบบการให้บริการการรบัค าร้องขอติดต้ัง
มิเตอร์/ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าแบบ One 
Touch Service ซึ่งน าระบบGIS มาใช้ใน
การตรวจสอบความพรอ้ม

กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรรับค ำขอร้องขอติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้ำ โดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เข้ำมำช่วยตรวจสอบ
ควำมพร้อมของพื้นท่ี จะท ำให้กำรให้บริกำรของหน่วยงำนผู้
ให้บริกำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 มีระบบกำรให้บริกำรรับค ำร้องขอ
ติดตั้งมิเตอร์/ขอขยำยเขตระบบ
ไฟฟ้ำแบบ one touch services 
ที่มีกำรใช้ระบบ GIS

 จ ำนวนผู้ยื่นค ำร้องขอติดต้ังมิเตอร์
ผ่ำนระบบOne Touch Service ต่อปี
 ร้อยละของพื้นท่ีท่ีสำมำรถใช้บริกำร
ระบบ One Touch Services 

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
2) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์
3) หน่วยงำนกระทรวงกำรคลังที่เกี่ยวข้องกับภำษี

โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศขอ้มลูเพื่อสนับสนนุการ
จัดการผลิตและจ าหน่ายน้ า (QPortal)

กำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศข้อมูลกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำ 
และข้อมูลสนับสนุน จะช่วยให้หน่วยงำนผู้ให้บริกำร
สำธำรณูปโภคน้ ำประปำท ำงำนได้มีประสิทธิภำพ และสำมำรถ
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น

 มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศกลำงเพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำ

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรบรูณำกำร
และพัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำ 

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
2) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์
3) ส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล

โครงการน ารอ่งพัฒนาระบบ Smart Grid 
ในพื้นที่ต่าง  ๆเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
บริการของหน่วยงานผูใ้ห้บรกิาร
สาธารณูปโภคไฟฟ้า และการจัดสรร
ทรัพยากรที่ดีขึน้

กำรพัฒนำระบบสมำร์ทกริดจะช่วยพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
จัดสรรทัพยำกรสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ต้ังแต่ตกำรผลิตไปจนถึงกำรแจกจ่ำยพลังงำน และกำรบริโภค
พลังงำน โดยเริ่มต้นพัฒนำในโครงกำรน ำร่อง Micro Grid, 
Smart Meter, และโครงกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบวงจร

 พื้นท่ีน ำร่องเริ่มมีกำรติดตั้งระบบ 
Smart Grid อย่ำงครบวงจร

 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบSmart Grid 

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
2) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์
3) ส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล

โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐ 
ให้ประชาชนสามารถขอใช้ไฟฟ้า 
น้ าประปาและโทรศัพทไ์ด้ในคราวเดยีว

จัดท ำระบบบูรณำกำรข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรขอใช้ไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ และโทรศัพท์ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถขอใช้ไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ และโทรศัพท์ได้ในครั้งเดียวท่ีจุดเดียว

 ประชำชนสำมำรถขอใช้ไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ และโทรศัพท์ได้ในครั้ง
เดียวท่ีจุดเดียว

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำร
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อกำรขอใช้
ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ และโทรศัพท์ในครั้ง
เดียว

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
2) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
3) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์
4) ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)

โครงการศูนย์บรกิารข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
(3D-GISC) สามมิติกลาง โดยบูรณาการ
ฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานผู้ให้บรกิารสาธารณปูโภค

ศูนย์ข้อมูลภูมิสำรสนเทศสำมมิตกลำง จะเช่ือมโยงข้อมูลแผนที่
ภูมิสำรสนเทศของแต่ละหน่วยงำนผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภค 
ทั้งในมิติควำมลึกด้วย เพื่อประสิทธิภำพในกำรใช้ด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภคในภำพรวม 

 มีแผนที่สำรสนเทศภูมิศำสตร์สำม
มิติกลำงที่หน่วยงำนภำครัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนสำธำรณูปโภค
เข้ำถึงได้

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์สำม
มิติกลำง

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
2) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์
3) กรมกำรปกครอง

โครงการพฒันาระบบ Smart Meter เพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพการบริการของ
หน่วยงานผู้ให้บรกิารสาธารณปูโภคไฟฟ้า 
และการจัดสรรทรพัยากรที่ดขีึ้น

กำรพัฒนำระบบสมำร์ทมิเตอร์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำละกำร
จัดสรรทรัพยำกรและบริโภคสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพำะเทคโนโลยี Smart Sensor

 ครัวเรือนในพื้นท่ีน ำร่องมีกำร
ติดตั้ง Smart Meter ครบทุก
ครัวเรือน

 จ ำนวนสะสมของ Smart Meter ที่ถูก
ติดต้ังในพื้นที่น ำร่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ต่อปี

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
2) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
3) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์
4) กรมกำรปกครอง  
5) กสทช.
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
สู่รัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณูปโภค

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

การเตรียมความพร้อมคน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

การบูรณาการข้อมูล และ
การประเมินสถานะปัจจุบัน

เนื่องจำกในปัจจุบัน กำรใช้งำนระบบสำธำรณูปโภคของประชำชน
มีหลำกหลำยประเภท ท ำให้ข้อมูลมีควำมแตกต่ำงกัน บำงพื้นที่ ประชำชนก็
มิได้ใช้สำธำรณูปโภคในระบบ ดังนั้น กำรรวมข้อมูลเพื่อประเมินสถำนะกำร
ใช้งำนปัจจุบันของประชำชน จะช่วยให้กำรวำงแผนพัฒนำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น กำรจัดท ำระบบ GIS เพื่อประเมินควำม
ครอบคลุมและกำรเข้ำถึงของผู้ใช้บริกำรทั้งประเทศ เป็นต้น

เทคโนโลยีด้าน ICT 

เทคโนโลยีด้ำน ICT มีควำมจ ำเป็นต่อกำรยกระดับกำร
ให้บริกำรรัฐบำลดิจิทัลด้ำนสำธำรณูปโภคให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็น Internet of Things, Big Data, หรือ 
Cloud ต่ำงเป็นเทคโนโลยีที่จ ำเป็นต่อกำรยกระดับกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณูปโภคทั้งสิ้น

การให้บริการแบบรวมศูนย์

ในด้ำนกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชำชน ปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จส ำคัญคือกำรอ ำนวยควำมสะดวกสูงสุดแก่ผู้ใช้บริกำร โดยกำร
รวมศูนย์บริกำรต่ำง  ๆจำกหน่วยงำนด้ำนสำธำรณูปโภคมำไว้ ณ จุดเดียว 
นอกเหนือจำกจะยกระดับกำรให้บริกำรโดยรวมแล้ว ยังก่อให้เกิดกำร
บูรณำกำรของข้อมูล เพื่อก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภคของหน่วยงำนภำครัฐด้วย
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ที่มำ: สภำปฏิรูปแห่งชำติ

1 2 3 4

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล

ด้านการบริการด้านกฎหมาย

1) ขำดกำรพัฒนำกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำย
รูปแบบ (Multimodal Transport)

2) ขำดศูนย์รับส่งและจัดเก็บกระจำยสินค้ำ 
3) เน้นกำรขนส่งทำงถนนมำกเกินไป
4) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต่อผลผลิต

มวลรวมยังอยู่ในระดับสูง

5) กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ยงั
ไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี อำทิเช่น 
หน่วยงำนภำครัฐยังให้บริกำรโลจิสติกส์
เป็นแยกหน่วยงำน (Functional Base)

6) ขำดบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญกำร
ทำงด้ำนโลจิสติกส์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง

7) แผนยุทธศำสตร์ชำติยังไมส่ะท้อนควำม
ต้องกำรของประเทศที่จะรองรับเป็น
ศูนย์กลำงโลจิสติกส์ภูมภิำคและโลกได้ 
(Global Competitive Logistics 
Suppliers)

8) พ.ร.บ. หรือ กฎหมำย ปัจจุบัน
บำงฉบับ ไม่เอ้ือต่อกำรผลักดันให้
อุตสำหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ
เจริญเติบโต เช่น พ.ร.บ. กำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. 2548

9) หน่วยงำนผู้ใหบ้ริกำรภำครัฐและ
ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ยังไมไ่ด้ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นยุทธศำสตร์
ในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงแท้จริง
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ระบบโลจสิติกส์ไทยยังมีประสิทธิภาพโดยรวมไมสู่งมาก

ปี 2558 ต ำแหน่ง
ที่เปลี่ยนแปลง

5 5

25 32

35 45

53 63

48 64

- 70

57 71

83 73

145 113

131 152

World Bank ป ร ะ เ มิ น อั น ดั บ ไ ท ย ใ น
ประเด็นประสิทธิภำพในระบบโลจิสติกส์อยู่
ในอันดับ 45 ของโลก (ลดลงจำกปี 2558  
10 อันดับ) โดยไทยมีอันดับโลกลดลงใน
หลำยประเด็น อำทิ โครงสร้ำงพื้นฐำน 
(Logistic) ศุลกำกร (Customs) ระบบกำร
ติดตำม (Tracking & Tracing) หรือควำม
ตรงต่อเวลำ (Timeliness)

หมำยเหตุ: * ไม่มีกำรจัดอันดับบรไูนฯ ในปี 2558

Logistic Performance Index (LPI)
ปี 2559

1st

2nd

3rd

ลักเซมเบิร์ก

เยอรมนี

สวีเดน

ประเทศกลุ่มผู้น า

ความปลอดภัยบนท้อง
ถนนอยู่ในระดับต่ า

1st

2nd

3rd

ไทย

ลิเบีย

มำลำวี

4th

5th

ไลบีเรีย
สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยคองโก

จำกข้อมูลสถิติของ WHO พบว่ ำ
อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุบน
ท้องถนนของไทยสูงถึง 36.2 คนต่อ
ประชำกร 100,000 คน หรือ เป็น
อันดับ 2 ของโลก รองจำกลิเบีย 
(ประเทศอำเซียนที่มีสถิติดังกล่ำว
น้อยสุด คือ สิงคโปร์ อยู่ที่ 3.6 คน)

อุปสรรคและความท้าทายอื่นๆ
o กำรเชื่อมโยงภำยในระบบคมนำคมของไทยยังมีอยู่น้อย ขำดกำรพัฒนำ

ควำมต่อเนื่องระหว่ำงระบบกำรคมนำคมด้วยกัน
o ขำดบุคลำกรด้ำนคมนำคม
o รัฐบำลและหน่วยงำนยังมีกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในทำงปฏิบัติ

ไม่มำกนัก
o กฎหมำยกำรจรำจรล้ำหลัง มีบทลงโทษที่เบำ และกำรบังคับใช้กฎหมำย

หละหลวม
o ผู้ขับขี่ส่วนหนึ่งขำดวิจำรณญำณและมำรยำทในกำรขับขี่

หมำยเหตุ: ข้อมูลสถิติปี 2558

ที่มำ: รวบรวมจำก World Bank, WHO, กระทรวงคมนำคม, และอื่นๆ



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รบับริการจากดิจิทลัภาครัฐด้านคมนาคมขนส่ง (Stakeholders) 
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กระทรวงคมนาคม

กองบังคับการต ารวจจราจร 
และกองบังคับการต ารวจทางหลวง

กรุงเทพมหานคร

บริการด้านคมนาคม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้บริหารภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจในสังกัด

การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.)

การท่าเรือแห่ง
ประเทศ (กทท.)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.)

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)

บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ขนส่ง 
จ ากัด (บขส.)

บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน)

ส านักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม (สปค.)

กรมเจ้าท่า (จท.)

กรมการขนส่ง
ทางบก (ขบ.)

กรมท่าอากาศยาน

กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวง
ชนบท (ทช.)

ส านักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร (สนข.)

ตัวอย่างบริการดิจิทัลภาครัฐของกระทรวง
ในปัจจุบันและในอนาคต

ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบแห่งชาติ (NMTIC)

กลุ่มผู้รับบริการอื่นๆ           เช่น นักวิจัย สถำบันกำรศึกษำ ผู้พัฒนำแอปพลิเคชัน คอนเทนท์ และบริกำร
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Functions Roles

Data Collection
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำง
คมนำคม และสภำพอำกำศ ฯลฯ

Data Processing วิเครำะห์ข้อมูล และให้ข้อมูลด้ำนกำรคมนำคม

Information Distribution ให้ข้อมูลด้ำนคมนำคม และข้อมูลกำรควบคุมกำรคมนำคมแก่ผู้เดินทำง

Information Utilization ควบคุมระบบกำรจัดกำรกำรจรำจร ผ่ำนกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำว

Communication แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน ITS

Best Practice: Intelligent Transportation System – ITS Korea

Intelligent Transportation System (ITS)
 เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจัดกำรจรำจร และให้ข้อมูลจรำจรแก่ผู้เดินทำง
 มีระบบ Traffic Management – ให้ข้อมูลด้ำนจรำจรแบบ real-time แก่ผู้ขับขี่
 มีระบบ Public Transportation – จัดกำรข้อมูลด้ำนกำรจรำจรสำธำรณะ และให้ข้อมูลแก่ผู้เดินทำง
 มีระบบ E-Payment – สำมำรถจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรเดินทำงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Cash
 มีระบบ Traffic Information Distribution - บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรขนส่งจำกทุกหน่วยงำน  

ความส าเร็จ

• รัฐบำลท้องถิ่นของเกำหลีใต้กว่ำ 50 หน่วยงำน มีกำรปรับ
ใช้ Bus Information System (BIS) ซึ่งมีกำรแบ่งปัน
ข้อมูลด้ำนเส้นทำงรถเมล์ และเวลำมำถึง (Arrival Time) 
ท้ังนี้ พบว่ำ หลังจำกมีกำรปรับใช้ระบบดังกล่ำว พบว่ำ 
ควำมตรงต่อเวลำของรถเมล์ เพิ่มมำกข้ึน 35% ลด
อุบัติ เหตุ ได้  24% และสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ได้

• ลดช่วงเวลำกำรเดินทำงและลดกำรใช้พลังงำน หลังจำกมี
กำรปรับใช้ High-Pass System 

Structure of ITS
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การให้บริการด้านคมนาคม 
รวมถึงการขนส่งและโลจิสติกส์

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
การบริหารจัดการ
ภายในกระทรวง

 น ำผลวิเครำะห์ข้อมูลมำใชก้ับกำรบริกำรที่
เพิ่มขึ้น เช่น ระบบน ำทำงส่วนบุคคล ระบบ
จัดสรรเส้นทำงเดินทำง/ขนส่ง ระบบบริกำร
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ

 จัดท ำระบบบูรณำกำรและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำร
ขนส่งและโลจิสติกส์ (NMTIC)

 มีกำรบูรณำกำรข้อมูล
ร่วมกันกับหน่วยงำน
ภำครัฐอื่นและ
ภำคเอกชนไว้ ณ จุด
เดียว (NMTIC)

 เชื่อมโยงและรวมข้อมลูไว้ ณ จุดเดียว (real-
time Data Warehouse)

 ให้บริกำรข้อมูลกำรจรำจรและตำรำงเวลำของ
รถโดยสำร หรือรถขนส่ง ตลอดจนจัดท ำระบบ
ตั๋วร่วม ส ำหรับกำรเดินทำงสัญจร

 จัดท ำศูนย์รวมข้อมูลด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ 
(real-time Data Warehouse)
o จัดท ำศูนย์บริกำรข้อมูลด้ำนกำรจรำจร

อัจฉริยะ (ITS)
o จัดท ำศูนย์บริกำรข้อมูลด้ำนกำรขนส่งและ

โลจิสติกส์อัจฉริยะ

 เชื่อมโยงข้อมลูจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ 
สังกัดกระทรวงเข้ำไว้
ณ จุดเดียว (real-
time Data 
Warehouse)

 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำกำรให้บริกำร 
รวมถึงสนับสนุนกำรคมนำคมขนส่ง อำทิ โมบำย 
แอปพลิเคชัน เทคโนโลยี Sensor และ GPS

 ให้บริกำรผ่ำนศูนย์คมนำคมย่อยๆ ของแต่ละ
หน่วยงำน

 ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลเพือ่รองรับกำร
รวมศูนย์และกำรบูรณำกำรข้อมูลในขั้นต่อไป เช่น 
จัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) 
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) เส้นทำง
คมนำคม ระบบ GPS บนรถโดยสำร (รถเมล/์รถ
แท็กซี)่ และรถขนส่ง (รถบรรทุก/รถไฟ)

 แต่ละหน่วยงำนลงทุน
ระบบจัดเก็บข้อมูล แต่
ยังไม่เชื่อมต่อกัน

 จัดอบรมและเพิ่ม
ทักษะเชิงดิจิทัลแก่
เจ้ำหน้ำที่

Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคม
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชิงดิจิทัลด้านคมนาคมขนส่ง

การเชื่อมโยงและรวมศูนย์
ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง

การบูรณาการข้อมูลด้าน
คมนาคมผ่านศูนย์ข้อมูล

ขนส่งหลายรูปแบบ

เป้าประสงค์: การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือบรหิารจัดการและบูรณาการข้อมูลการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบ



ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านคมนาคม
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น
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ระดับการ
พัฒนา

การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเชิงดิจิทัล
ด้านคมนาคมขนส่ง

ระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์
เส้นทำงคมนำคม (GIS) และระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS)

 จัดท ำระบบและด ำเนินกำรให้บริกำรอยู่ในปัจจุบันในรูปของเว็บไซต์ออนไลน์ (ระบบ
ภูมิสำรสนเทศ: http://gisportal.mot.go.th/) โดยให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนแผนท่ี
และเส้นทำงคมนำคม (เช่น เส้นทำงถนนและทำงหลวง เส้นทำงรถไฟ เส้นทำงเดินรถ
โดยสำร สถำนีขนส่ง สถำนท่ีส ำคัญ สถำนกำรณ์น้ ำท่วมและสถำนกำรณ์อุบัติเหตุ) 
ข้อมูลข่ำวสำรของกำรพัฒนำระบบ รวมถึงกระทู้ถำมตอบข้อสงสัย

กำรเชื่อมโยงข้อมูลของระบบเข้ำกับระบบอืน่ๆ
เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรและกำรใชป้ระโยชน์ของ
ข้อมูล

ระบบกำรขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ 
(Intelligent Transport Systems: ITS) 

ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
o ตัวอย่ำงโครงกำรท่ีด ำเนินกำรแล้ว ได้แก่ โครงกำรติดตั้งระบบเก็บค่ำผ่ำน

ทำงอัตโนมัติ (กทพ.) โครงกำรแผ่นป้ำยจรำจรอัจฉริยะ (กทพ.) 
o ตัวอย่ำงโครงกำรท่ีก ำลังด ำเนินกำรอยู่ ได้แก่ โครงกำรระบบ Transport 

Single Window e-Logistics (สปค.) โครงกำรปรับปรุงระบบตรวจกำรขนส่ง
ทำงน้ ำฯ (จท.) โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรกิจกำรเดินอำกำศฯ (กรมท่ำ
อำกำศยำน) โครงกำรพัฒนำระบบ GIS ส ำหรับควบคุมเส้นทำงเดินรถใน 
กทม. และปริมณฑล (ขบ.)

กำรพัฒนำระบบบริกำรย่อยทั้ง 6 ระบบภำยใต้ระบบ
TITS ให้สมบูรณ์
กำรประยุกต์น ำโมบำย แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ 
มำใช้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บรกิำรแก่
ผู้ใช้บริกำร

การเชื่อมโยงและรวม
ศูนย์ข้อมูลด้าน
คมนาคมขนส่ง

ศูนย์รวมข้อมูลด้ำนกำรขนส่งและ
โลจิสติกส์ (Data Warehouse)

ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำ โดยมีกำรออกแบบสถำปัตยกรรม
ของระบบฐำนข้อมูลไวเ้ป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเริ่มเชื่อมโยงข้อมูล
บำงส่วนจำกบำงหน่วยงำนได้แล้ว
o สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนบำงส่วน ได้แก่ สปค. ขบ. 

ทล. และ ขสมก. (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2559) 

กำรจัดท ำมำตรฐำนของข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและรวม
ศูนย์ข้อมูลเข้ำมำในฐำนข้อมูลกลำง
กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรขอ้มูลจำกหน่วยงำนด้ำน
คมนำคมทุกหน่วยงำน
กำรยกระดับไปสู่กำรบรูณำกำรและวเิครำะห์ขอ้มูล
โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ NMTIC ต่อไป

การบูรณาการข้อมูล
ด้านคมนาคมผ่าน
ศูนย์ข้อมูล
ขนส่งหลายรูปแบบ

ศูนย์บูรณำกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบแห่งชำติ (NMTIC) 

มีกำรวำงแผนที่จะจัดท ำและพัฒนำศูนย์ NMTIC และก ำลังอยู่กำรศกึษำ
ควำมเป็นไปได้ของกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรขอ้มูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
o ได้มีกำรออกแบบโครงสรำ้งสถำปัตยกรรมของระบบฐำนข้อมูล 

(Data Warehouse) ไปแล้ว (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2559) 
o ได้มีกำรออกแบบระบบ Dashboard ของศูนย์ NMTIC แล้ว (ข้อมูล 

ณ เดือนกันยำยน 2559) 

กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรขอ้มูลกับหน่วยงำนด้ำน
อื่นๆ เพื่อยกระดับกำรให้บรกิำรและเพิ่มคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล อำทิ กระทรวง
อุตสำหกรรม กระทรวงพำณิชย์ สภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
กทม. ฯลฯ

1
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แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคมของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: คมนาคม

เป้าประสงค์: การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบ

แนวทาง: การบูรณาการข้อมูลด้านคมนาคมผ่านศูนย์ข้อมูลขนส่งหลายรูปแบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หน่วยงานสนับสนุน: 1) หน่วยงำนสังกัดกระทรวงคมนำคม         2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) กระทรวงมหำดไทย                          แผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการ
พัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทลั
ด้านคมนาคมขนส่ง

การเชื่อมโยงและรวมศูนยข์้อมูล
ด้านคมนาคมขนส่ง

การบูรณาการข้อมูลด้านคมนาคมผ่านศูนย์
ข้อมูลขนส่งหลายรูปแบบ

โค
รง
กา

รส
 าค

ัญ
แล

ะโ
คร

งก
าร
ย่อ

ยต
่าง
ๆ

การลงทุน
ติดต้ังระบบ 

GPS บน
ยานพาหนะ 
โดยสาร/
ขนส่ง

สาธารณะ

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เส้นทางคมนาคม (GIS) และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ระบบการจัดการจราจร

การลงทุน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และระบบ
จัดเก็บ
ข้อมูล

คมนาคม
ของแต่ละ
หน่วยงาน

ระบบรวมข้อมูล
ด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
(Real-time Data 

Warehouse)

ระบบบริการข้อมูล
ด้านการจราจร
อัจฉริยะ (ITS)

ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบแห่งชาติ (NMTIC) 

ระบบให้ข้อมูลข่าวสาร
การเดินทาง ผ่าน

แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์

ระบบการบริหารจัดการ
รถขนส่งสาธารณะ

ระบบบริการการเดินทาง
หลายรูปแบบ เช่น ระบบต๋ัว
ร่วม ระบบบริการจัดสรร

เส้นทางเดินทาง

จัดต้ังศูนย์บริการขอ้มูลด้านการขนสง่
และโลจสิติกส์
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เส้นทาง
คมนาคม (GIS) และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (MIS)

ระบบ GIS เป็นระบบประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิศำสตร์ดำ้นแผนท่ีเพื่อน ำเสนอเส้นทำงคมนำคมควบคู่ไปกบัลกัษณะ
ภูมิศำสตร์อ่ืนๆ อำทิ ชุมชน เขตปกครอง สภำพภูมิประเทศ ฯลฯ ส่วนระบบ MIS เป็นระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในดำ้นกำรจัดกำร กำรวำงแผน ตลอดจนกำรเตรียมกำรของรัฐ

1) กระทรวงคมนำคม (สปค.)
2) กระทรวงมหำดไทย
3) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent 
Transport Systems: ITS) 

ระบบซึ่งอำศัยเทคโนโลยีดำ้นกำรค ำนวณมำวเิครำะห์ข้อมูลกำรคมนำคม ขนส่ง และโลจิสติกส ์เพื่อจุดประสงค์
ต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรแกไ้ขปัญหำกำรจรำจร กำรอ ำนำยควำมสะดวกผ่ำนบริกำรรูปแบต่ำงๆ แก่ประชำชน

1) กระทรวงคมนำคม (ขบ. ทล. ทช. สนข. กทพ.)
2) กรุงเทพมหำนคร และกองบังคบักำรต ำรวจจรำจร

ศูนย์รวมข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส ์(Data 
Warehouse)

ศูนย์ดังกล่ำวเปน็ศูนย์รวมข้อมูลกลำงท่ีเชื่อมโยงข้อมูลจำกหลำยแหลง่มำจัดเกบ็ด้วยมำตรฐำนกลำง เพื่อกำรใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลด้ำนคมนำคมดังกลำ่วตอ่ไป

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม (สปค.)
2) กรมขนส่งทำงบก (ขบ.)

ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ 
(NMTIC) 

ศูนย์บูรณำกำรข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกลำง เพื่อให้บริกำรดำ้นข้อมูลแกทุ่กฝ่ำย (ภำคประชำชน ภำคธุรกิจ และ
ภำครัฐ) โดยรวมศูนยข้์อมูลและบริกำรท้ังหมดจำกหนว่ยงำนด้ำนคมนำคมเข้ำไว้ ณ ศูนย์แห่งนี้

1) กระทรวงคมนำคม
2) กรุงเทพมหำนคร และกองบังคบักำรต ำรวจจรำจร
3) กรมอุตุนิยมวิทยำ

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2560 2561 2562 2563 2564 …

ระบบข้อมูลสารสนเทศ GIS และ MIS

ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ระบบ ITS)

ศูนย์รวมข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ (Data Warehouse)

ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (ศูนย์ NMTIC)

พัฒนาระบบบริการย่อย
ท้ัง 6 ระบบให้เสร็จสมบูรณ์

เริ่มใช้งานและขยายผลการใช้งาน โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ

เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ของระบบเข้ากับระบบอ่ืน

จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล 
และเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานด้านคมนาคม

ลงทุนโครงส้างพื้นฐาน เช่น ระบบ GPS ระบบ Sensor เพื่อจัดเก็บข้อมูล
เข้าไปในศูนย์ Data Warehouse

เริ่มใช้งานระบบ โดยเริ่มจากบริการน าร่องบางส่วน
เพื่อประเมินสถาปัตยกรรมโดยรวมของศูนย์ฯ

เริ่มใช้งานอย่างสมบูรณ ์และขยายขอบเขตการบูรณา
การข้อมูลกบัหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ ต้อง

พัฒนาระบบบริการของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบการประมวลผล และการดึงข้อมูลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ และ
การบริการ เพื่อรองรับการใชง้านในศูนย์ NMTIC
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีตัวชี้วัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบข้อมูล
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เส้นทาง
คมนาคม (GIS) และ
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ (MIS)

ระบบ GIS เป็นระบบประยุกต์ใช้ข้อมูล
ภูมิศำสตร์ด้ำนแผนท่ีเพื่อน ำเสนอเส้นทำง
คมนำคมควบคูไ่ปกบัลักษณะภูมิศำสตร์อ่ืนๆ 
อำทิ ชุมชน เขตปกครอง สภำพภูมิประเทศ 
ฯลฯ ส่วนระบบ MIS เป็นระบบบริหำรจัดกำร
ข้อมูลเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในดำ้นกำรจัดกำร 
กำรวำงแผน ตลอดจนกำรเตรียมกำรของรัฐ

 กำรเช่ือมโยงข้อมูลภูมิศำสตร์เส้นทำง
คมนำคมของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน
กระทรวงคมนำคมเข้ำไว้ด้วยกัน
 กำรเช่ือมโยงและบูรณำกำรข้อมูลกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีฐำนข้อมูล GIS เช่นกัน
 กำรน ำข้อมูลจำกระบบ GIS มำใช้กับระบบ 

MIS เพื่อกำรจัดกำร วำงแผน และบริหำร
ต่ำงๆ ของกระทรวง

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรเช่ือมโยงข้อมูลภูมิศำสตร์เส้นทำงของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยในกระทรวงคมนำคม
 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรเช่ือมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ กับข้อมูลสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์เส้นทำงคมนำคมของกระทรวงคมนำคม
 ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงคมนำคมน ำข้อมูลจำกระบบGIS และ MIS ไปใช้ใน
กำรจัดกำร กำรวำงแผน ตลอดจนกำรบริหำรหรือเตรียมกำรด้ำนต่ำงๆ ในทำง
ปฏิบัติ

1) กระทรวงคมนำคม 
(สปค.)
2) กระทรวงมหำดไทย
3) กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

ระบบการขนส่งและ
จราจรอัจฉริยะ 
(Intelligent 
Transport Systems: 
ITS) 

ระบบซึ่งอำศัยเทคโนโนโลยดี้ำนกำรค ำนวณ
มำวิเครำะห์ข้อมูลกำรคมนำคม ขนส่ง และโลจิ
สติกส์ เพื่อจุดประสงค์ต่ำงๆ โดยเฉพำะกำร
แก้ไขปัญหำกำรจรำจร กำรอ ำนำยควำม
สะดวกผ่ำนบริกำรรูปแบต่ำงๆ แก่ประชำชน

 กำรจัดตั้งศูนย์บริกำร ITS ของประเทศที่เสร็จ
สมบูรณ์ และให้บริกำรได้จริง

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรระบบย่อยภำยใต้ระบบ ITS
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรจำกศนูย์ ITS หรือศูนย์บริกำรย่อยของระบบ
ภำยใต้ระบบ ITS
 ร้อยละงำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้ศนูย์ ITS ที่รองรับ Mobile Service
 อัตรำควำมเร็วเฉลี่ยบนท้องถนน
 จ ำนวนระยะเวลำที่ใช้บนรถกำรสัญจรบนท้องถนน
 จ ำนวนพื้นที/่เขต/อ ำเภอ/จังหวัดที่ระบบ ITS ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำร

1) กระทรวงคมนำคม (ขบ. 
ทล. ทช. สนข. กทพ.)
2) กรุงเทพมหำนคร และ
กองบังคับกำรต ำรวจจรำจร

ศูนย์รวมข้อมูลด้าน
การขนส่งและโลจิ
สติกส์ (Data 
Warehouse)

ศูนย์ดังกล่ำวเปน็ศูนย์รวมข้อมูลกลำงท่ี
เชื่อมโยงข้อมูลจำกหลำยแหลง่มำจัดเก็บด้วย
มำตรฐำนกลำง เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลด้ำนคมนำคมดังกลำ่วตอ่ไป

 กำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลของหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงคมนำคมทุกกระทรวง รวมถึง
หน่วยงำนด้ำนคมนำคมอื่นๆ เข้ำไว้ ณ ศูนย์
ข้อมูลกลำงของ คค.

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรเช่ือมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำไว้ ณ ศูนย์ Data 
Warehouse

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม (สปค.)
2) กรมขนส่งทำงบก (ขบ.)

ศูนย์บูรณาการขนส่ง
ต่อเนื่องหลาย
รูปแบบแห่งชาติ 
(NMTIC) 

ศูนย์บูรณำกำรข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกลำง เพื่อ
ให้บริกำรด้ำนข้อมูลแก่ทุกฝ่ำย (ภำค
ประชำชน ภำคธุรกิจ และภำครัฐ) โดยรวม
ศูนย์ข้อมูลและบริกำรท้ังหมดจำกหน่วยงำน
ด้ำนคมนำคมเข้ำไว ้ณ ศูนย์แห่งนี้

 กำรมีศูนย์บูรณำกำรข้อมูลและบริกำรกำร
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบอย่ำงเป็นรูปธรรม
และให้บริกำรได้จริง

 กำรจัดต้ังศูนย์บูรณำกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบแห่งชำติ (NMTIC) 
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรจำกศนูย์
 ร้อยละงำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภำยใต้ศูนย์ NMTIC
 ร้อยละงำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่อยู่ภำยใต้ศูนย์ NMTIC ที่รองรับ Mobile 

Service
 อัตรำควำมเร็วเฉลี่ยบนท้องถนน
 จ ำนวนระยะเวลำที่ใช้บนรถกำรสัญจรบนท้องถนน
 อันดับดัชนีประสิทธิภำพโลจิสติกส์ของประเทศ (Logistic Performance Index: LPI)

[ข้อมูลจำก World Bank ปี 2559: อันดับดัชนี LPI ของไทยอยู่ที่อันดับ 45 ของโลก]
 ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
 อันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business Index) ประเด็นกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ (Trade Across Boarder) เรื่องระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรขน
ถ่ำยสินค้ำข้ำมแดนและภำยใน [ข้อมูลจำก World Bank ปี 2559: อันดับในประเด็น
ดังกล่ำวของไทยอยู่ที่อันดับ 56 ของโลก]

1) กระทรวงคมนำคม
2) กรุงเทพมหำนคร และ
กองบังคับกำรต ำรวจจรำจร
3) กรมอุตุนิยมวิทยำ
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ความสอดคล้องและความ
ต่อเน่ืองของนโยบาย

ทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมขนส่งต่ำงๆ รวมถึง
กำรพัฒนำระบบ ICT ด้ำนคมนำคม ต้องอำศัยเงินลงทุนสูง รวมถึงใช้
ระยะเวลำที่ค่อนข้ำงยำวนำน ควำมสอดคล้องและควำมต่อเนื่องของ
นโยบำย มำตรกำร หรือกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 
จึงเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลด้ำนคมนำคม

ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
สู่รัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคม

สิ่งที่ต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกในยุคดิจิทัล ไม่ใช่
แต่เพียงควำมสะดวกสบำยของผู้ใช้ หรือประสิทธิภำพของระบบ
คมนำคมขนส่ง หำกแต่ยังรวมถึงควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร 
ทั้งนี้ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้กับกำรบริกำรด้ำนคมนำคม 
สำมำรถช่วยยกระดับควำมปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริกำรได้

การให้บริการแบบรวมศูนย์

ในด้ำนกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชำชน ปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จส ำคัญคือกำรอ ำนวยควำมสะดวกสูงสุดแก่ผู้ใช้บริกำร โดยกำร
รวมศูนย์บริกำรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนด้ำนคมนำคมมำไว้ ณ จุดเดียว 
นอกเหนือจำกจะยกระดับกำรให้บริกำรโดยรวมแล้ว ยังก่อให้เกิดกำร
บูรณำกำรของข้อมูล เพื่อก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคมนำคมและขนส่งของหน่วยงำนภำครัฐ

ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

การเตรียมความพร้อมคน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง



PROCUREMENT



ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทลัด้านการจัดซื้อจัดจา้ง
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การใช้จ่ายงบประมาณ ระบบการบริหาร ผู้ที่เก่ียวข้อง ระเบียบกฎหมายทีต้่องปฏิบติั การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล

• กำรไม่ด ำเนินกำรจัดหำผู้ค้ำ
หลังจำกทรำบยอดเงินที่จะ
ใช้ เพื่อให้พร้อมท ำสัญญำ
ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทำง
กำรเงิน 

• ผลกระทบจำกมำตรกำร 
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงิน
ภำครัฐ กำรใช้จ่ำยเงินผิด
ประเภท ผิดวัตถุประสงค์ 

• กำรอำศัยอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อ
แสวงหำผลประโยชน์ โดยมิ
ชอบ

• กำรใช้ดุลยพินิจที่อำจ
ล ำเอียง ไม่เที่ยงตรง 
ก่อให้เกิดปัญหำคอร์รัปชั่น
จำกกำรติดต่อรำชกำรและ
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

• กำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับ กฎหมำย ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน 

• กำรขำดระบบเปิดเผยข้อมูล
ที่ละเอียด เพื่อให้ประชำชน
ในพื้นที่สำมำรถทรำบถึง
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่จะเกิดขึ้น
ในท้องถิ่นตนและใหข้้อมลู
กับภำครัฐว่ำกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตน
นั้น มีควำมผิดปกติหรือไม่

• ระเบียบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไม่
เป็นมำตรฐำน เช่น 
หน่วยงำนรำชกำรภำครัฐมี
ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีดูแลกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง ขณะที่องค์กร
ท้องถิ่นและรัฐวิสำหกิจต่ำงก็
มีระเบียบของตนเอง 

• กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของภำครัฐ
ที่ควรอยู่ในระบบและ
มำตรฐำนเดียวกัน 

• กำรมีหลำยมำตรฐำนเปิด
โอกำสให้กำรทุจริตเกิดขึ้น 
และกำรเอำผิดลงโทษจะ
แตกต่ำงกัน

• กำรขำดกำรติดตำม
ประเมินผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ของหน่วยงำนที่มี
ประสิทธิภำพ 

• ขำดองค์กรกลำงท ำหน้ำที่
ติดตำม และดูแลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงทั่วประเทศให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยหรือ พ.ร.บ. 
และดึงอ ำนำจตรวจสอบและ
สอบสวน กำรกระท ำผิดที่
เกิดขึ้นในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
ออกจำกหน่วยงำนที่จัดซ้ือ
จัดจ้ำงเพื่อใหก้ำรสอบสวน
และลงโทษกรณีทุจริต ไม่
ถูกแทรกแซงและอยู่ใน
มำตรฐำนเดียวกัน

1 2 3 4 5



หน่วยงานผู้เก่ียวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Stakeholders) 
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บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปัจจุบัน

eGovernment Procurement: 
e-GP (ระยะที่ 3)

ส านักงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หน่วยราชการอิสระ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง



Best Practice: การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement): Korea

Integrated Korea Online e-Procurement System: KONEPS
 ระบบรวมจัดซื้อจัดจ้ำงแบบ Single Window ส ำหรับรัฐบำลกลำง และเป็นทำงเลือกส ำหรับรัฐบำลท้องถิ่นและองค์กรภำครฐัอื่นๆ โดยครอบคลุมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กำรรวบรวม

ข้อมูลของโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงระดับชำติ กำรยื่นขอจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประมูล รำยงำนควำมคืบหน้ำ กำรท ำสัญญำ และกำรจ่ำยเงิน โดยเชื่อมโยงกับ 156 ระบบฐำนข้อมูล ด ำเนินกำรโดย PPS 
 ระบบ KONEPS มีกำรปรับใช้โดยหน่วยงำนภำครฐักว่ำ 46,000 หน่วยงำน และผู้ค้ำกว่ำ 260,000 รำย
 ธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีมูลค่ำกวำ่ 113 พันล้ำนดอลลำร์สหรฐัในปี 2556
 ถือเป็นหนึ่งในระบบ e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

ความส าเร็จ

• กำรมีส่วนร่วมของ SMEs ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
• สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของ e-Certification Industry 
• เพิ่มควำมโปร่งใส เนื่องจำกเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลแบบ real-time และเพิ่มควำมเป็นกลำงในกำรประมูล 
• ประหยัดต้นทุนค่ำด ำเนินกำร (Transaction Costs) ได้กว่ำ 8 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐต่อปี โดยประหยัดจำกภำคเอกชน 6.6 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (จำกกำรลดจ ำนวนกำรติดต่อหน่วยงำนภำครัฐและตน้ทุน

แรงงำน) และภำครัฐ 1.4 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (จำกกำรลดระยะเวลำนับตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อ จนกระทั่งได้รับสินค้ำจำกผู้ขำย และขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น)
• ประหยัดเวลำโดยเฉลี่ยในกระบวนกำร Bidding จำกกว่ำ 30 ชั่วโมง เหลือน้อยกว่ำ 30 นำที
• ลดกำรใช้กระดำษได้กว่ำ 7.8 ล้ำนแผ่นต่อปี 

138



การใช้งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

การใช้งานของ
ผู้ค้า

การใช้งานของ
ผู้ตรวจสอบ

การพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถรับส่ง
ข้อมูลจำกระบบเพื่อรำยงำน 
ติดตำมและประเมินผลกับระบบ
อื่นๆ เช่น ระบบงบประมำณระบบ
กำรเงินกำรคลัง และระบบอื่นๆ

 ผู้ค้ำสำมำรถเสนอขำยสินค้ำ และ/
หรือร่วมประมูลผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

 ขั้นตอนกำรเสนอขำย และ/หรือ 
กำรร่วมประมูล ท ำได้ง่ำยขึ้น 
เพรำะระบบมีกำรรวมสินค้ำ
บริกำรที่คล้ำยกันไว้ด้วยกัน

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผล
สำมำรถเข้ำไปดูข้อมูลในระบบ 
e-GP ที่เชื่อมโยงกับระบบต่ำงๆ 
เช่น  ระบบงบประมำณ ระบบ
กำรเงินกำรคลัง และระบบอื่นๆ
ผ่ำนระบบเดียว

 กำรส่งข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องให้ผู้ตรวจสอบท ำผ่ำน 
Web service 

 พัฒนำระบบจัดซื้อจัดจ้ำงแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

 รวมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำบริกำร
ที่คล้ำยกันไว้ด้วยกัน และ/หรือ
กำรรวมซื้อ

 บูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำ
กับระบบงบประมำณ ระบบ
กำรเงินกำรคลัง และระบบอื่นๆ
อย่ำงเต็มรูปแบบ

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถ
ประกำศสินค้ำและบรกิำรที่
ต้องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบ
e-GP โดยขั้นตอนส่วนใหญ่ เป็น
แบบออนไลน์

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้
ข้อมูลจำกระบบเพื่อน ำไปท ำ
รำยงำน ติดตำมและประเมินผล
ที่เกี่ยวกับกับระบบฐำนข้อมูล
อื่นๆ เช่น ระบบงบประมำณและ
ระบบกำรเงินกำรคลัง

• ผู้ค้ำลงทะเบียนและบันทึก
รำยละเอียดสินคำ้บริกำรท่ีต้องกำร
ขำยใน e-Catalog ในระบบ e-GP
(e-Market) หรือ ผู้ค้ำจัดเตรียม
เอกสำรต่ำงๆและหลกัประกันซอง
เพื่อเสนอรำคำผ่ำนระบบ e-GP 
(e-Bidding)

• ระบบจะก ำหนดให้ผู้ค้ำที่เสนอ
รำคำต่ ำสดุเปน็ผู้ชนะโดยอัตโนมตัิ 
(e-Market) หรอื พิจำรณำผู้ชนะ
ตำมที่ระบุใน TOR (e-Bidding)

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผล
สำมำรถเข้ำไปดูข้อมูลในระบบ 
e-GP เพื่อน ำข้อมูลมำเทียบเคียง
กับข้อมูลด้ำนงบประมำณของ
ระบบงบประมำณและระบบ
กำรเงินกำรคลัง โดยเข้ำถึงข้อมูล
ทีละระบบ

 กำรส่งข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจสอบท ำผ่ำน
ทำงอีเมล และ/หรือ Web service

 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอน
ส่วนใหญ่ของระบบ e-GP และมี
กำรแบ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
ประเภทสินค้ำและบริกำร เช่น 
e-Market และ e-Bidding

 มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของ
ระบบต่ำงๆ เพื่อให้กำรเชื่อมโยง
ระบบ e-GP เข้ำกับระบบต่ำงๆ 
เช่น ระบบงบประมำณและระบบ
กำรเงินกำรคลังเป็นไปอย่ำง
รำบรื่น

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถ
ประกำศสินค้ำและบรกิำรที่
ต้องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบ
ออนไลน์ โดยขั้นตอนบำงส่วน
ยังเป็นแบบออฟไลน์

• ผู้ค้ำลงทะเบียนและเข้ำร่วม
ประมูลในระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง แบบ e-Auction โดย
ขั้นตอนบำงส่วนยังเป็นแบบ
ออฟไลน์

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผลขอให้
หน่วยงำนหลักที่เกี่ยวข้องด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงส่งข้อมูลมำให้ทำง
อีเมลส ำหรับกำรตรวจสอบ

 ใช้เทคโลยีดิจิทัลส ำหรับขั้นตอน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบออนไลน์ 
e-GP ระยะแรก เช่น e-Auction 
ควบคู่ไปกับขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแบบออฟไลน์

Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจดัจ้าง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชิงดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

การบูรณาการข้อมูล
ทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ผ่านการ

เชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

เป้าประสงค์: การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถึงอย่างเท่าเทียม 
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ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น
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ระดับการพัฒนา การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

การบูรณาการข้อมูล
ทุกขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
กับหน่วยงานทุกฝ่าย

ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement: e-GP) (ระยะที่ 3) ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบ e-Market และระบบ 
e-Bidding

เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ใช้หลักสินค้ำเป็นตัวก ำหนด
วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง แทนกำรใช้วงเงินงบประมำณเป็น
ตัวก ำหนดวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง แบ่งเป็น e-Market และ 
e-Bidding
กรมบัญชีกลำงมแีผนที่จะพัฒนำ e-GP (ระยะที่ 4)

กำรพัฒนำไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Paperless) ทั้งหมด

กำรเพิ่มหน่วยงำนกลำงที่ดูแลกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงตำม พ.ร.บ.กำรจัดซ้ือจัดซื้อจัดจ้ำง
ฯ เช่น มีกำรค ำนวณรำคำกลำง และ
เชื่อมโยงกับระบบ e-GP

กรมบัญชีกลำงก ำลังท ำกำรพัฒนำระบบกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงให้ตรงกับ พ.ร.บ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ โดยเพิ่ม
หน่วยงำนกลำงที่ดูแลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง มีกำรค ำนวณ
รำคำกลำง และแต่งตั้งคณะกรรมกำรรำคำกลำงดูแล
เพรำะปัจจุบันมีเฉพำะรำคำกลำงของก่อสร้ำง

กำรบูรณำกำรข้อมูลรำคำกลำงที่มคีวำม
ทันสมัยเข้ำกับระบบ e-GP แบบ Real-Time

การยกระดับการ
จัดซื้อจัดจ้างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ระบบ ผ่านการ
เชื่อมโยงข้อมูล ณ จุด
เดียว

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยรวมสินค้ำบริกำรที่
คล้ำยกันไว้ด้วยกัน และ/หรือกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงแบบรวมล็อตใหญ่

พัฒนำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยรวมสินค้ำบริกำรที่
คล้ำยกันไว้ด้วยกันใน e-GP (ระยะที่ 4)
พิจำรณำท ำโครงกำรน ำร่องของกำรจัดซ้ือจัดจำ้งแบบ
รวมล็อตใหญ่ เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้

กำรพัฒนำไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
กำรเชื่อมโยงขอ้มลูเข้ำกับระบบ 

e-Budgeting ระบบ GFMIS และระบบอื่นๆ 
อย่ำงเต็มรูปแบบ

กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบ e-GP 
กับ GFMIS และ e-Budgeting อย่ำงเต็ม
รูปแบบ

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพือ่ศึกษำควำมเป็นไปได้ กำรเชื่อมโยงระบบจ ำเป็นต้องท ำกำร 
cleansing รหัสหรือข้อมูลที่ปัจจุบันยังไมอ่ยู่
ในมำตรฐำนเดียวกันให้ตรงกันก่อน และ
ปรับระบบปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆให้เข้ำ
กันได้

กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง โดยใช้ Web Service แทนกำรส่ง
ข้อมูลผ่ำนอีเมล์

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพือ่ศึกษำควำมเป็นไปได้ กำรใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนกำร
แลกเปล่ียนข้อมูลกันระหว่ำงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ผ่ำนระบบเครือข่ำย เช่น GIN

2
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แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: การจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าประสงค์: การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวกและ
ทั่วถึงอย่างเท่าเทียม 

แนวทาง: การยกระดับบริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงการคลัง

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    2) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
3) กระทรวงพำณิชย์                              4) หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน แผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการพัฒนา การบูรณาการข้อมูลทุกข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างกับ
หน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ผ่านการเช่ือมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว
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ระบบ e-GP ระยะที่ 4: การจัดซื้อจัดจ้างโดยรวมสินค้าบริการที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน และ/หรือ 
การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมซื้อล็อตใหญ่

การเพ่ิมหน่วยงานกลางดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ

กรอบระยะเวลา
ระยะสั้น

ปี พ.ศ. 2560 (ปีที่ 1)
ระยะกลาง

ปี พ.ศ. 2561-2562 (ปีที่ 2-3)
ระยะยาว

ปี พ.ศ. 2563-2564 (ปีที่ 4-5)

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบe-GP กับ e-Budgeting, GFMIS และ/หรือระบบอื่นๆอย่างเต็มรูปแบบ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) 
ระยะที่ 3

การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Service



สรุปแผนการด าเนินการฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการพฒันาส าคัญ
โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-GP) ระยะที่ 3

ระบบ e-GP (ระยะที่ 3) ใช้หลักสินค้ำเป็นตัวก ำหนดวธีิกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แทนกำรใช้วงเงนิงบประมำณเป็น
ตัวก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แบ่งเปน็ e-Market และ e-Bidding

1) กรมบัญชีกลำง

การเพิ่มหน่วยงานกลางดูแลการจัดซื้อจดัจ้างตาม 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

กำรเพิ่มหน่วยงำนกลำงท่ีดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้ำงฯ โดยเพิ่มหน่วยงำนกลำงท่ี
ดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรค ำนวณรำคำกลำง แต่งตัง้คณะกรรมกำรรำคำกลำงดูแล และเชื่อมโยงกบัระบบ e-GP

1) กรมบัญชีกลำง

ระบบ e-GP ระยะที่ 4: การจัดซื้อจัดจ้างโดยรวม
สินค้าบริการที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกนั และ/หรือ 
การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมซื้อล็อตใหญ่

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรวมสนิคำ้บริกำรท่ีคลำ้ยกนัไวด้้วยกนัใน e-GP (ระยะที่ 4) เพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีสะดวก
และมีประสิทธิภำพ และ/หรือ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบรวมซื้อล็อตใหญ ่เพื่อให้เกิดกำรประหยัดตอ่ขนำดและอ ำนำจ
ในกำรต่อรองภำครัฐสูงสดุ 

1) กรมบัญชีกลำง

การบูรณาการข้อมูลระหวา่งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Service

กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหนว่ยงำนท่ีเกีย่วข้องด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยใช้ Web Service แทนกำรส่งข้อมูล
ผ่ำนอีเมล เพื่อสนับสนุนกำรแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภำพยิ่งข้ึน

1) กรมบัญชีกลำง 2) ส ำนักงบประมำณ
3) หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ e-GP กับ e-
Budgeting, GFMIS และระบบอื่นๆ อย่างเต็ม
รูปแบบ

กำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงระบบ e-GP กับ e-Budgeting, GFMIS และระบบอ่ืนๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ 
จ ำเป็นต้องท ำกำร cleansing รหัสหรือข้อมูลท่ีปัจจุบันยังไม่อยู่ในมำตรฐำนเดียวกันให้ตรงกันก่อน และปรับ
ระบบปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆใหเ้ข้ำกนัได้ เพื่อให้กำรส่ง ประมวล และรับข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

1) กรมบัญชีกลำง 2) ส ำนักงบประมำณ
3) หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องอ่ืนๆ

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2560 2561 2562 2563 2564 …

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะท่ี 3

ระบบ e-GP ระยะท่ี 4: การจัดซื้อจัดจ้างโดยรวมสินค้าบริการท่ีคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน และ/หรือ แบบรวมซื้อล็อตใหญ่

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ e-GP กับ e-Budgeting, GFMIS และระบบอ่ืนๆ อย่างเต็มรูปแบบ

ใช้ระบบเดิมระหว่างพัฒนา ระยะท่ี 4

พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยรวมสินค้าท่ีคล้ายคลึงไว้ด้วยกัน และ/หรือ ท า
โครงการน าร่องของการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมล็อตใหญ่

จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และ/
หรือ ท าการ cleansing ข้อมูลให้ได้

มาตรฐานเดียวกัน

การบูรณาการและเชื่อมโยง
ระบบ e-GP กับ ระบบอื่นๆ โดยเริ่ม
จากระบบน าร่อง เช่น e-Budgeting

เริ่มใช้งานอย่างสมบูรณ์ และขยายขอบเขตการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม

เริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

การเพิ่มหน่วยงานกลางดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

ฯเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับ e-GP ระยะท่ี 4

การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน 
Web Service

จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานด้านการจดัซื้อจดัจา้ง
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เป้าหมายและดัชนีชี้วัดของแผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ระยะที่ 3

ระบบ e-GP (ระยะที่ 3) ใช้หลักสินค้ำเป็นตัวก ำหนดวธีิกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง แทนกำรใช้วงเงนิงบประมำณเป็นตวัก ำหนดวิธีกำรจัดซือ้จัด
จ้ำง แบ่งเป็น e-Market และ e-Bidding

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐมคีวำมโปร่งใส มี
ประสิทธิภำพ สะดวกท่ัวถึงอย่ำงเท่ำเทียม 
และตรวจสอบได้

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ
 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์

1) กรมบัญชีกลำง

การเพิ่มหน่วยงานกลางดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯ

กำรเพิ่มหน่วยงำนกลำงท่ีดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พ.ร.บ.กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ โดยเพิ่มหนว่ยงำนกลำงท่ีดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มี
กำรค ำนวณรำคำกลำง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรำคำกลำงดแูล และ
เชื่อมโยงกับระบบ e-GP

ก ำหนดรำคำกลำง ท่ีเป็นรำคำท่ีทำงรำชกำร
ยอมรับ  ไม่สูงจนผู้ประกอบกำรได้ก ำไรมำก
เกินกว่ำที่ควรไดร้ับ   และเป็นรำคำท่ีไม่ต่ ำจน
ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรได้
ท้ังนี้ รำคำกลำงไมใ่ช่รำคำมำตรฐำนแต่เปน็
รำคำที่ได้จำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ฯ  
เพื่อใช้เป็นรำคำอ้ำงอิงในกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบกำร
ค ำนวณรำคำกลำงตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงฯ ของทำงรำชกำรด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
 ร้อยละกำรด ำเนินงำนเพิ่มหน่วยงำนกลำง
ดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พรบ.จัดซื้อจัด
จ้ำงตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

1) กรมบัญชีกลำง

ระบบ e-GP ระยะที่ 4: การ
จัดซื้อจัดจ้างโดยรวมสินค้า
บริการที่คล้ายคลึงกันไว้
ด้วยกัน และ/หรือ การจัดซื้อ
จัดจ้างแบบรวมซื้อล็อตใหญ่

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรวมสนิคำ้บริกำรท่ีคลำ้ยกนัไวด้้วยกนัใน e-GP 
(ระยะที่ 4) เพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีสะดวกและมีประสิทธิภำพ และ/
หรือ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบรวมซือ้ล็อตใหญ ่เพื่อให้เกิดกำร
ประหยัดต่อขนำดและอ ำนำจในกำรต่อรองภำครัฐสงูสดุ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐมคีวำมโปร่งใส มี
ประสิทธิภำพ สะดวกท่ัวถึงอย่ำงเท่ำเทียม 
รวดเร็ว ประหยัดงบประมำณภำครัฐ และ
ตรวจสอบได้

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ
 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์
 ร้อยละกำรด ำเนินงำนพฒันำระบบ e-GP 
ระยะที่ 4 ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

1) กรมบัญชีกลำง

การบูรณาการข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงานที่เกีย่วข้องด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web 
Service

กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหนว่ยงำนท่ีเกีย่วข้องด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง โดยใช้ Web Service แทนกำรส่งข้อมูลผ่ำนอีเมล์ เพื่อ
สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำนใหส้ะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน

กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
โดยใช้ Web Service ในกำรแลกเปลี่ยนขอ้มลู
ระหว่ำงหน่วยงำน  เพื่อให้เกิดควำมสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธภิำพ และมีควำมปลอดภัย
ของข้อมูล

 ร้อยละของจ ำนวนหน่วยงำนท่ีมกีำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยใช้ Web Service 

1) กรมบัญชีกลำง
2) ส ำนักงบประมำณ
3) หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง 
เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน 

การบูรณาการและเชื่อมโยง
ระบบ e-GP กับ e-
Budgeting, GFMIS และ
ระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ

กำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงระบบ e-GP กับ e-Budgeting, 
GFMIS และ/หรือระบบอ่ืนๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ จ ำเป็นต้องท ำกำร 
cleansing รหัสหรือข้อมูลท่ีปัจจุบันยังไม่อยู่ในมำตรฐำนเดียวกนัให้
ตรงกันก่อน และปรับระบบปฏิบัตกิำรของระบบต่ำงๆให้เข้ำกันได้

กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบ e-GP กับ e-
Budgeting, GFMIS และ/หรือระบบอืน่ๆ อย่ำง
เต็มรูปแบบ เพื่อให้กำรสง่ ประมวล และรับ
ข้อมูลเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ

 ร้อยละระดับควำมส ำเร็จในกำรเชื่อมโยง
ระบบ e-GP กับระบบอ่ืนๆ 

1) กรมบัญชีกลำง
2) ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง
3) ส ำนักงบประมำณ
4) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของ
ระบบอื่นๆ
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จด้านการจัดซื้อจัดจา้ง
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การมีส่วนร่วมของผู้ค้า

ข้อมูลและบริกำรของ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงควรมีคุณภำพสูง 
กำรให้ข้อมูลท่ีมีคุณภำพและกลไกรับข้อเสนอแนะจะช่วยให้กำร
แจกจ่ำยข้อมูลมีประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้ค้ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
สู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

การฝึกอบรมการใช้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของทุก
หน่วยงำนควรได้รับกำรฝึกอบรมกำรใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีกำรทบทวนเป็นระยะๆ โดยเฉพำะเมื่อ
ระบบมีกำรพัฒนำเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูล

กำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยเฉพำะกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่มีมูลค่ำสูงต่อสำธำรณะ ท ำให้เกิดประสิทธิภำพและควำม
โปร่งใส รวมทั้งใช้ส ำหรับกำรเทียบเคียงรำคำของหน่วยงำนอื่น  ๆ

เทคโนโลยีด้ำน ICT จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำระบบกร
จัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบูรณำกำรข้อมูลและเช่ือมโยงระบบต่ำง เๆข้ำ
ด้วยกันอย่ำงเต็มรูปแบบ

เทคโนโลยีด้าน ICT 

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

การเตรียมความพร้อมคน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง



ASSET MANAGEMENT



ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทลัด้านการบริหารสินทรพัย์

เงินสด สินทรัพย์ถาวร พัสดุ หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

• กำรบริหำรเงินคงคลัง
และกำรบริหำรเงินสด
ให้เพียงพอและ
เหมำะสมส ำหรับควำม
ต้องกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ

• กำรเก็บรำยละเอียด
ของมูลค่ำทุนของ
สินทรัพย์ไม่ครบถ้วน
ตำมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

• สินทรัพย์บำงรำยกำร
ปรำกฏอยู่ ณ ปัจจุบัน
แต่ไม่มีเอกสำรข้อมูล
เพื่อใช้ส ำหรับ
ด ำเนินกำรในกำร
ควบคุมสินทรัพย์

• ขำดระบบติดตำมพัสดุ
ที่มีประสิทธิภำพ ท ำให้
พัสดุสูญหำย 

• มีสถำนที่จัดเก็บพัสดุ
ไมเ่พียงพอ

• ขำดช่ำงหรือ
ผู้เชี่ยวชำญในกำร
บ ำรุงรักษำพัสดุและ
จัดเตรียมพัสดุส ำรอง
ไว้อย่ำงเพียงพอต่อ
กำรใช้งำน 

• สถำนท่ีจัดเก็บพัสดุที่
เสื่อมสภำพรอจ ำหน่ำย
มีไม่เพียงพอ 

• กำรฟื้นฟูผล
ประกอบกำรของ
รัฐวิสำหกิจบำงแห่ง 
เช่น กำรบินไทย และ
กำรรถไฟแห่งประเทศ
ไทย

• กำรผลักดันกฎหมำย
เพื่อรองรับ
แนวนโยบำยปฏิรูป
รัฐวิสำหกิจ

• กำรบุกรุกที่รำชพัสดุ
• กฎหมำยหลัก 

กฎหมำยรอง และ
แนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ 
เกี่ยวกับที่รำชพัสดุและ 
กำรจัดหำประโยชน์
จำกที่รำชพัสดุมี
จ ำนวนไม่เพียงพอ

• รูปแบบและวิธีการ
จดัหาประโยชน์ด าเนิน
ไปอยา่งไมเ่น้นประสิทธิ 
ภาพ

• หลักฐำนทำงทะเบียน
ของทีร่ำชพัสดุที่ส่วน
รำชกำรอื่นครอบครอง 
ขำดควำมถูกต้อง
ชัดเจน

1 2 3 4 5
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Best Practice การบรหิารสินทรพัย์: DBAS’ Asset Management System

การเช่ือมโยงงาน
• กำรสร้ำงฟังก์ชั่นให้เกี่ยวข้องกับแผนอสังหำริมทรัพยข์องประเทศ: 

สร้ำงแผนส ำหรับอสังหำรมิทรพัย์ระดับชำติโดยให้ Ministry of 
Strategy and Finance (MoSF) ท ำกำรปรับปรุงแผนรำยปีที่
เกี่ยวกับกำรเข้ำซื้อ กำรก ำจัด กำรด ำเนินกำร ฯลฯ

• กำรสร้ำงฟังก์ชั่นบริหำรจัดกำรสินทรัพย ์โดย MoSF: 
อสังหำริมทรัพย์ของประเทศถูกบรหิำรโดย MoSF และแต่ละ
หน่วยงำนใช้อสังหำริมทรัพยต์ำมเท่ำที่จ ำเป็นผ่ำนกำรอนุมัติของ 
MoSF

• กำรสร้ำงฟังก์ชั่นที่สอดคลอ้งกับกำรใชร้ำคำประเมินของ
อสังหำริมทรัพย์ของประเทศ: ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับกำรประเมินรำคำ
ขึ้นกับกำรรับรองมำตรฐำนทำงบัญชีส ำหรับ Revelation of assets  
และมำตรฐำนส ำหรับกำรประเมินรำคำของอสงัหำริมทรพัยข์อง
ประเทศ

Asset Management System:  ระบบท่ีสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์/สิ่งของที่กว้ำงขวำง เช่น กำรสร้ำงแผน
ส ำหรับอสังหำริมทรัพย์ระดับชำติ กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ และกำรด ำเนินกำร กำรบริหำรจัดกำรบัญชีแยกประเภท

ก่อน

• กระบวนกำรออฟไลน์ส ำหรบักำรบรหิำรสินทรพัย์ และไม่มีกำรเชื่อมโยงกำรบริกำรขอ้มูล
ลงทะเบียนสำธำรณะ (กำรลงทะเบียนที่ดิน กำรลงทะเบียนข้อมูล ฯลฯ)

• ระบบบัญชีแบบ double-entry ที่อ่อน จำกกำรไม่มีมำตรฐำนของงำนบริหำรสินทรพัย์หลำยๆ
อย่ำง

หลัง

• กำรเชื่อมโยงออนไลน์ของกระบวนกำรทั้งหมด และกำรจัดตั้งกำรบรหิำรสนิทรพัย์: กำรเข้ำซื้อผ่ำน 
G2B กำรก ำจัดสินทรัพย์ผ่ำนระบบ Korea Asset Management Corporation

• ผู้ลงทะเบียนสำธำรณะสำมำรถตรวจสอบผ่ำนบรกิำรเชื่อมโยง G4C
• กำรระบุประเภทของธุรกรรมและกำรลงบัญชีต่ำงๆอัตโนมตัิ ท ำให้ระบบบัญชีมีควำมปลอดภัย

ระบบบูรณำกำรงำนบริกำร
ข้ำมหน่วยงำน
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ด้าน
อสังหาริมทรัพย์

ด้าน
เงินสด

ด้าน
พัสดุ

ด้าน
สินทรัพย์ถาวร

ด้าน
หลักทรัพย์

การพัฒนาระบบ
บริหารสินทรัพย์

 พัฒนำระบบบริหำร
อสังหำริมทรัพย์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน 
และเชื่อมโยงกับระบบ
บริหำรสินทรัพย์กลำง

 มีกำรเชื่อมโยงระบบบริหำร
อสังหำริมทรัพย์กบัระบบ
ต่ำงๆ เช่น ระบบภำษีและ
กรมที่ดิน อย่ำงเต็ม
รูปแบบ

 พัฒนำระบบบริหำรเงนิ
สดแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทุกข้ันตอน และเชื่อมโยง
กับระบบบริหำร
สินทรัพย์กลำง

 มีกำรเชื่อมโยงระบบ
บริหำรเงินสดกบัระบบ
ต่ำงๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ

 พัฒนำระบบบริหำรพัสดุ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ทุก
ข้ันตอน และเชื่อมโยงกบั
ระบบบริหำรสินทรัพย์
กลำง

 มีกำรเชื่อมโยงระบบ
บริหำรพัสดุกับระบบ
ต่ำงๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ

 พัฒนำระบบบริหำร
สินทรัพย์ถำวรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุก
ข้ันตอน และเชื่อมโยงกบั
ระบบบริหำรสินทรัพย์
กลำง

 มีกำรเชื่อมโยงระบบ
บริหำรสินทรัพย์ถำวรกับ
ระบบต่ำงๆ อย่ำงเต็ม
รูปแบบ

 พัฒนำระบบบริหำร
หลักทรัพย์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน 
และเชื่อมโยงกับระบบ
บริหำรสินทรัพย์กลำง

 มีกำรเชื่อมโยงระบบ
บริหำรหลักทรัพย์กับ
ระบบต่ำงๆอย่ำงเต็ม
รูปแบบ

 พัฒนำระบบบริหำร
สินทรัพย์กลำงแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน 
และเชื่อมโยงกับระบบ
บริหำรสินทรัพย์ทุก
ประเภท

 มีกำรเชื่อมโยงระบบบริหำร
สินทรัพย์กลำงกับระบบ
ต่ำง  ๆอย่ำงเต็มรูปแบบ

 ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัลใน
ข้ันตอนส่วนใหญ่ของกำร
บริหำรและให้บริกำร
อสังหำริมทรัพย์

 มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ของระบบบริหำร
อสังหำริมทรัพย์ให้ข้อมูลมี
ควำมทันสมัย และเชื่อมต่อ
ระบบต่ำงๆ เช่น ระบบภำษี
และกรมที่ดิน

 ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล
พัฒนำระบบบริหำรเงนิ
สดให้มีควำมสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน

 มีกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลของระบบ
บริหำรเงินสดของแต่ละ
หน่วยงำนให้เปน็
มำตรฐำนเพื่อให้เชื่อมต่อ
ระบบหลักต่ำงๆ 

 ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัลใน
ข้ันตอนส่วนใหญ่ของกำร
บริหำรพัสดุ

 มีกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลของระบบ
บริหำรพัสดุของแต่ละ
หน่วยงำนให้เปน็
มำตรฐำนเพื่อให้เชื่อมต่อ
ระบบหลักต่ำงๆ

 ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัลใน
ข้ันตอนส่วนใหญ่ของกำร
บริหำรสินทรัพย์ถำวร

 มีกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลของระบบ
บริหำรสินทรัพย์ถำวร
ของแต่ละหน่วยงำนให้
เป็นมำตรฐำนเพือ่ให้
เชื่อมต่อระบบหลักต่ำงๆ

 ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัลใน
ข้ันตอนส่วนใหญ่ของ
กำรบริหำรหลักทรัพย์

 มีกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลของระบบ
บริหำรหลักทรัพย์ให้
เชื่อมต่อระบบหลัก
ต่ำงๆ

 มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมลู
ของระบบสินทรัพย์ต่ำงๆ  

 ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลพัฒนำ
ระบบบริหำรสินทรัพย์
กลำงของประเทศ 

• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำร
บ ริ ห ำ ร แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
อสังหำริมทรัพย์ เช่น กำร
สืบค้นสัญญำ สถำนท่ี และ
รำคำอสังหำริมทรัพย์ และ
กำรสืบค้นรำคำประเมิน 

• ใช้ เทคโนโลยีดิจิ ทัล ใน
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร เ งิ น ส ด
เบื้องต้น ทำงด้ำนกำรเงนิ
และบัญชี และจัดสรรเงิน
ให้หน่วยงำนต่ำงๆ มิใช่
กำรบริหำรเงินสดเพื่อให้
เกิดรำยได้ 

• ใช้ เทคโนโลยีดิจิ ทัลใน
กำรบริหำรพัสดุเบื้องต้น 
เ ช่ น  กำ ร ลงทะ เบี ย น
ควบคุมทรัพย์สิน กำร
แจกจ่ำยพัสดุ และกำร
ตรวจสอบพัสดุของแต่ละ
หน่วยงำน เป็นต้น

• ใช้ เทคโนโลยีดิจิ ทัลใน
กำรบ ริ หำ รสิ นทรัพ ย์
ถำวรเบื้องต้น เช่น กำร
บันทึกรับ กำรบันทึกโอน 
กำรตัดจ ำหน่ำย และกำร
ประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำ 
เป็นต้น

• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กำรบริหำรหลักทรัพย์
เ บื้ อ ง ต้ น  เ ช่ น  ก ำ ร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ด้ ำ น ก ำ ร ล ง ทุ น ข อ ง
โครงกำร เป็นต้น

• ก ำหนดหน่วยงำนหลักท่ี
รับผิดชอบสินทรัพย์บำง
ประเภท เช่น สินทรัพย์ท่ี
ไ ม่ มี ตั ว ต น  อ ำ ทิ เ ช่ น 
ใบอนุญำตซอฟต์แวร์ 

• ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในกำร
บริหำรสินทรัพย์ดังกล่ำว

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเชิงดิจิทัล
ด้านการบริหาร

สินทรัพย์

การบูรณาการข้อมูล
ทุกข้ันตอนการบริหาร

สินทรัพย์
กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการ
บริหารสินทรัพย์ทั้ง
ระบบ ผ่านการ

เช่ือมโยงข้อมูล ณ 
จุดเดียว

เป้าประสงค์: การบริหารสินทรัพย์ภาครัฐประเภทต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารสินทรัพย์กลาง เพื่อความมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด



ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านการบริหารสินทรัพย์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น
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ระดับการ
พัฒนา

การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เชิงดิจิทัลด้านการ
บริหารสินทรัพย์

ระบบบริกำรผู้เช่ำและผู้ใช้ที่รำชพสัดุ 
(e-State Property) ส ำหรับ
อสังหำริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินทุกชนิด เช่น กำรสืบค้นสัญญำ 
สถำนที่ และรำคำ เป็นต้น

อยู่ระหว่ำงกำรใชง้ำน กำรพัฒนำระบบให้ไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Paperless) ทั้งหมด

โครงกำรประเมินรำคำที่ดินรำชพัสดุ 
30 ล้ำนแปลง เพื่อเชื่อมโยงระบบด้ำน
ภำษีและที่ดิน

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ขณะนี้ประเมินได้ 13-14 ล้ำนไร่ ส่วนที่เหลือคำดว่ำจะเสร็จ
ภำยปี 2560

กำรเชื่อมโยงรำคำประเมนิใหมใ่นระบบ e-
Property Valuation กับระบบด้ำนภำษีและ
ที่ดิน และระบบอื่นๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ

การบูรณาการ
ข้อมูล
ทุกขั้นตอนการ
บริหารสินทรัพย์
กับหน่วยงานทุก
ฝ่าย

ระบบ Thailand Smart e-Audit เฟส 1 
เพื่อให้ สตง. เชื่อมโยงข้อมลูกับ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ในกำรตรวจสอบเงิน
แผ่นดิน

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร โดยพัฒนำตำมต้นแบบจำกระบบ
ตรวจสอบ (Audit) ของประเทศจีน

กำรเชื่อมโยงระบบ Thailand Smart e-Audit 
กับระบบต่ำงๆ เช่น e-Budgeting, e-GP,
GFMIS และระบบอื่นๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ

การยกระดับการ
บริหารสินทรัพย์
ทั้งระบบ ผ่านการ
เชื่อมโยงข้อมูล ณ 
จุดเดียว

ระบบบริหำรสินทรัพย์กลำง ส ำหรับ
เงินสด สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์
ถำวร และสินทรัพย์อื่น ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบ GFMIS, 
e-Budgeting และ e-GP

อยู่ระหว่ำงกำรปรึกษำระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องด้ำนกำร
บริหำรสินทรัพย์ ว่ำหน่วยงำนใดควรจะเป็นหน่วยงำนหลักที่
รับผิดชอบระบบบริหำรสินทรัพย์กลำง

กำรพัฒนำระบบบริหำรสินทรัพย์กลำงแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน และเชื่อมโยงกับ
ระบบบริหำรสินทรัพย์ทุกประเภท
กำรเชื่อมโยงระบบบริหำรสินทรัพย์กลำงกับ
ระบบต่ำงๆ เช่น GFMIS อย่ำงเต็มรูปแบบ

1

2

3



แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: การบริหารสินทรัพย์

เป้าประสงค์: การบริหารสินทรัพย์ภาครัฐประเภทต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารสินทรัพย์กลาง เพ่ือความมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทาง: การยกระดับการบริหารสินทรัพย์ทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงการคลัง

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    2) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
3) หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน แผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการ
พัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการ
บริหารสินทรัพย์

การบูรณาการข้อมูลทุกข้ันตอนการบริหาร
สินทรัพย์กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการบริหารสินทรัพย์ทั้งระบบ 
ผ่านการเช่ือมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

โค
รง
กา

รส
 าค

ัญ
แล

ะโ
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งก
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ยต
่าง
ๆ

1 2 3

กรอบระยะเวลา

ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ (e-State Property)

ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1 เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่นๆในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

โครงการประเมินที่ราชพัสดุ 30 ล้านแปลงเพื่อเชื่อมโยง
ระบบด้านภาษีและที่ดิน

ระบบบริหารสินทรัพย์กลาง ส าหรับ เงินสด สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร อสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ ที่เชื่อมโยงกับระบบ e-Budgeting, e-GP, GFMIS และ/หรือระบบอื่น  ๆ

ระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2560 (ปีที่ 1)

ระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2561-2562 (ปีที่ 2-3)

ระยะยาว
ปี พ.ศ. 2563-2564 (ปีที่ 4-5)



โครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ (e-State 
Property)

ระบบบรกิำรผูเ้ช่ำและผูใ้ช้ท่ีรำชพัสด ุ(e-State Property) ส ำหรับอสังหำรมิทรพัยอ์ันเป็นทรัพยส์ินของแผ่นดินทุกชนิด 
เช่น กำรสืบค้นสัญญำ สถำนท่ี และรำคำ เป็นต้น

1) กรมธนำรกัษ์

โครงการประเมินทีร่าชพสัดุ 30 ล้านแปลงเพื่อ
เชื่อมโยงระบบด้านภาษีและที่ดิน

โครงกำรประเมินรำคำท่ีดินรำชพัสดุ 30 ล้ำนแปลงตำม พรบ.ภำษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรำ้งท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี ท่ีจะเชื่อมกับระบบฐำนขอ้มลูของส ำนักงำนท่ีดินในรปูแบบดิจทัิล และถ่ำยทอดไปองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น (อปท.) โดยในอนำคตจะเปิดให้ท้ังส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และบริษัทอสังหำริมทรพัย์เข้ำมำดูขอ้มลูได้ 
นอกจำกนี้ยงัเป็นกำรชว่ยสนบัสนุนกำรท ำแผนภำษีของอปท.

1) กรมธนำรกัษ์

ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1 ระบบ Thailand Smart e-Audit เฟส 1 เพื่อให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อมโยงขอ้มลูกับหน่วยงำนอื่นๆในกำร
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน โดยพัฒนำตำมต้นแบบจำกระบบตรวจสอบ (Audit) ของประเทศจนี

1) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบบริหารสินทรพัย์
กลาง กับระบบ e-Budgeting, e-GP, GFMIS และระบบ
อื่นๆ  อย่างเต็มรูปแบบ

บูรณำกำรระบบบรหิำรสนิทรพัย์ประเภทต่ำงๆและพัฒนำระบบสนิทรัพยก์ลำง รวมท้ังท ำกำรบูรณำกำรและกำร
เชื่อมโยงระบบบรหิำรสนิทรพัยก์ลำง ส ำหรับ เงินสด สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถำวร อสังหำริมทรัพย ์และ
หลักทรัพย์ กับระบบ e-Budgeting, e-GP, GFMIS และระบบอื่นๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ จ ำเป็นต้องท ำกำร cleansing 
รหัสหรือข้อมลูท่ีปัจจุบนัยงัไม่อยู่ในมำตรฐำนเดียวกันให้ตรงกันกอ่น และปรับระบบปฏิบติักำรของระบบต่ำงๆให้เข้ำกนั
ได้ เพื่อให้กำรส่ง ประมวล และรับข้อมลูเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ

1) กรมบัญชีกลำง
2) ส ำนักงบประมำณ
3) กรมธนำรกัษ์
4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกจิ

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564 …

ระบบบริการผู้เช่าและผูใ้ช้ที่ราช
พัสดุ (e-State Property)

ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบบริหารสินทรัพย์กลาง กับ e-Budgeting, e-GP, GFMIS และระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ

ใช้ระบบเดิมและท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

พัฒนาระบบการ Thailand Smart e-
Audit ระยะท่ี 1

พัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์กลาง โดย
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลระบบสินทรัพย์

อื่นๆ

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ
บริหารสินทรัพย์กลางกับระบบอื่นๆ 
โดยเริ่มจากระบบน าร่อง เช่นGFMIS

เริ่มใช้งานอย่างสมบูรณ์ และขยาย
ขอบเขตการบูรณาการข้อมูลกับ

หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม

เริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

โครงการประเมินที่ราชพัสดุ 30 
ล้านแปลงเพ่ือเชื่อมโยงระบบด้าน
ภาษีและท่ีดิน
ปรับปรุงข้อมูลในระบบตามผลการ
ประเมิน และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ

ภาษีและท่ีดิน

บูรณาการระบบบริหารสินทรัพย์ เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน 
และสินทรัพยถ์าวร และจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล 
และ/หรือ ท าการ cleansing ข้อมูลให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

สรุปหน่วยงาน
หลักท่ี

รับผิดชอบ

เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ใน
การตรวจสอบเงินแผ่นดิน
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เป้าหมายและดัชนีชี้วัดของแผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ด้านการบริหารสินทรัพย์

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระบบบริการผู้เช่าและผูใ้ช้ที่ราช
พัสดุ (e-State Property)

ระบบบริกำรผู้เช่ำและผู้ใช้ท่ีรำชพัสดุ (e-State Property) 
ส ำหรับอสังหำริมทรัพยอั์นเป็นทรัพย์สนิของแผ่นดินทุกชนิด 
เช่น กำรสืบค้นสัญญำ สถำนที ่และรำคำ เป็นต้น

กำรบริกำรผู้เช่ำและผู้ใช้ท่ีรำชพัสดุผ่ำนเวบ็ไซต์
เพื่อให้ผู้เช่ำและผู้ใช้สำมำรถสืบค้นข้อมูล ยื่นค ำ
ร้อง และ/หรือท ำธุรกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สะดวก และรวดเร็ว  รวมทั้งให้
หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบริหำรจัดกำรท่ีรำช
พัสดุอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรใช้ระบบ e-
State Property เช่น ค่ำเช่ำท่ีรำชพัสดุ
ท่ีเพิ่มขึ้น
 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบ 

e-State Property

1) กรมธนำรักษ์

โครงการประเมินที่ราชพัสดุ 30 
ล้านแปลงเพ่ือเชื่อมโยงระบบ
ด้านภาษีและที่ดิน

โครงกำรประเมนิรำคำท่ีดนิรำชพัสดุ 30 ล้ำนแปลงตำม พรบ.
ภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้ำงท่ีไดร้ับควำมเหน็ชอบจำก
คณะรัฐมนตรี ท่ีจะเชื่อมกับระบบฐำนข้อมูลของส ำนกังำน
ท่ีดินในรูปแบบดิจิทัล และถ่ำยทอดไปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) โดยในอนำคตจะเปิดใหท้ั้งส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชน และบริษัทอสังหำริมทรัพย์เข้ำมำดูข้อมูลได้ 
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรช่วยสนับสนนุกำรท ำแผนภำษีของอปท.

ประเมินรำคำที่ดนิรำชพัสดุ 30 ล้ำนแปลง เพื่อ
รองรับกำรจัดเก็บภำษท่ีีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
และสร้ำงรำยได้ใหแ้กภ่ำครัฐ

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดเก็บภำษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำงท่ีเพิม่ขึ้นจำก
รำคำประเมินท่ีปรับเพิ่ม
 ร้อยละกำรด ำเนินงำนประเมินรำคำ
ท่ีดินรำชพัสดุ 30 ล้ำนแปลงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด

1) กรมธนำรักษ์

ระบบ Thailand Smart e-Audit 
ระยะที่ 1

ระบบ Thailand Smart e-Audit เฟส 1 เพื่อให้ส ำนักงำนกำร
ตรวจเงินแผ่นดินเชื่อมโยงข้อมูลกบัหนว่ยงำนอ่ืนๆในกำร
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน โดยพัฒนำตำมต้นแบบจำกระบบ
ตรวจสอบ (Audit) ของประเทศจีน

ระบบ Thailand Smart e-Audit เฟส 1 จะช่วย
ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องส ำหรับกำร
ตรวจสอบกำรใช้เงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สะดวก ประหยัดเวลำและทรัพยำกรต่ำงๆ  

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบ 
Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1
 ร้อยละกำรด ำเนินงำนพฒันำระบบ

Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1 
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

1) ส ำนักงำนกำรตรวจเงนิ
แผ่นดิน

การบูรณาการและเชื่อมโยง
ระบบบริหารสินทรัพย์กลาง กับ
ระบบ e-Budgeting, e-GP, 
GFMIS และระบบอื่นๆ  อย่าง
เต็มรูปแบบ

บูรณำกำรระบบบริหำรสนิทรัพยป์ระเภทต่ำงๆและพัฒนำ
ระบบสินทรัพย์กลำง รวมทั้งท ำกำรบูรณำกำรและกำร
เชื่อมโยงระบบบริหำรสนิทรัพยก์ลำง ส ำหรับ เงินสด 
สินทรัพย์หมุนเวยีน สินทรัพย์ถำวร อสังหำริมทรัพย์ และ
หลักทรัพย์ กับระบบ e-Budgeting, e-GP, GFMIS และ/หรือ
ระบบอ่ืนๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ จ ำเป็นตอ้งท ำกำร cleansing 
รหัสหรือข้อมูลท่ีปัจจุบันยังไม่อยู่ในมำตรฐำนเดียวกนัให้
ตรงกันก่อน และปรับระบบปฏิบัตกิำรของระบบต่ำงๆให้เข้ำ
กันได้

 กำรพัฒนำระบบบริหำรสินทรัพย์กลำง เพื่อ
เป็นระบบฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร
สินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ของภำครัฐ ได้แก่ 
เงินสด สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถำวร 
หลักทรัพย์ และอสังหำริมทรัพย์  
 กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบบริหำร
สินทรัพย์กลำงกบั e-Budgeting, e-GP, 
GFMIS และ/หรือระบบอ่ืนๆ อย่ำงเต็มรปูแบบ 
เพื่อให้กำรส่ง ประมวล และรับข้อมูลเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบ
บริหำรสินทรัพย์กลำง
 ร้อยละกำรด ำเนินงำนพฒันำระบบ
บริหำรสินทรัพย์กลำงตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด
 ร้อยละระดับควำมส ำเร็จในกำร
เชื่อมโยงระบบบริหำรสนิทรัพยก์ลำง
กับระบบอ่ืนๆ 

1) กรมบัญชีกลำง
2) ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลงั
3) ส ำนักงบประมำณ
4) กรมธนำรักษ์
5) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ
6) หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องของ
ระบบอ่ืนๆ

153



ปัจจัยแห่งความส าเร็จด้านการบริหารสินทรพัย์

154

การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง

ระบบบริหำรสินทรัพย์รวมเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน 
และยังไม่เคยมีมำก่อน รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบ 
ดังนั้น กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูงของประเทศและ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง จะท ำให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภำพได้

ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
สู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์

การฝึกอบรมการใช้ระบบ
การบริหารสินทรัพย์

เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรบริหำรสินทรัพย์ของ
ทุกหน่วยงำนควรได้รับกำรฝึกอบรมกำรใช้ระบบกำรบริหำร
สินทรัพย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีกำรทบทวนเป็นระยะ  ๆ
โดยเฉพำะเมื่อระบบมีกำรพัฒนำเพิ่มเติม

เทคโนโลยีด้ำน ICT จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำระบบกร
บริหำรสินทรัพย์รวม และกำรบูรณำกำรข้อมูลและเช่ือมโยงระบบ
ต่ำง เๆข้ำด้วยกันอย่ำงเต็มรูปแบบ

เทคโนโลยีด้าน ICT 

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

การเตรียมความพร้อมคน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง



HUMAN RESOURCES & PAYROLL



ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

ที่มำ: สภำปฎิรูปแห่งชำติ

การฝึกอบรม การศึกษา สมรรถนะ

การขาดแคลนก าลังคนค่าตอบแทน

เส้นทางอาชีพ

• เน้นกำรพัฒนำก ำลังคน
เฉพำะมิติด้ำนทักษะฝีมือ 
ขำดกำรพัฒนำในมิติอื่นๆ 
(เช่น ทักษะกำรเป็นผู้น ำ, 
กำรจัดกำร, กำรใช้ภำษำ, 
กำรใช้คอมพิวเตอร์ หรือ 
Soft Skills ต่ำงๆ)

• กำรผลิตก ำลังคนจำกภำคกำรศึกษำ
ยังคงไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
เท่ำท่ีควร ซึ่งเป็นกำรสูญเสียกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของรัฐ

• ขำดระบบแนะแนวกำรศึกษำที่มี
คุณภำพและสอดคล้องกับภำคควำม
ต้องกำรใช้แรงงำนและก ำลังคน

• ยังไม่สำมำรถพัฒนำระบบกำรเทียบ
โอนทำงกำรศึกษำเพื่อตอบสนอง
แรงงำนและก ำลังคนที่ต้องกำรต่อยอด
ทำงกำรศึกษำได้

• ขำดสมรรถนะของก ำลังคน
ทั้งในเรื่องปริมำณและ
คุณภำพในหลำยภำคส่วน

• แนวโน้มกำรขำดแคลน
ก ำลังคนอันเนื่องมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ประชำกร ซึ่งต้องมีกำร
เตรียมกำรรองรับแรงงำน
สูงอำยุ

• ค่ำตอบแทนไม่สัมพันธ์กับ
ทักษะฝีมือ

• ขำดเส้นทำงอำชีพที่ชัดเจน 
ก ำลังคนไม่สำมำรถพัฒนำ
ตนเองได้

1 2 3

4

5

6
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ประเทศไทยมีกำรพัฒนำก ำลังคนทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ เพื่อป้อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนท้ังภำคกำรผลิตและบริกำร แต่ยังขำดกำรบูรณำกำรเพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำก ำลังคนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ด้วยกำรน ำควำมต้องกำรก ำลังคนจำกภำคธุรกิจอุตสำหกรรมและบริกำร รวมท้ังข้อมูลจำกหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับวิชำชีพต่ำงๆ มำเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำก ำลังคนอย่ำงเป็นระบบ



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 
(Stakeholders) 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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Best Practice ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน: US 

e-Training

• One-stop access ส ำหรับ e-Training
• ยกระดับควำมสำมำรถของรัฐบำลกลำงในกำรดึงดูด รักษำ 

บริหำร และให้กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องแก่แรงงำนท่ีมีทักษะสูง
ส ำหรับแรงงำนภำครัฐ

• ผลิตภัณฑ์และบริกำร e-Training ท่ีหลำกหลำย และระบบกำร
บริหำรกำรเรียนรู้แบบ customized แบบมีส่วนลดรำคำ

• บริกำร
• USALearning ให้กำรอบรมออนไลน์แพนักงำนรัฐ 

ผู้รับเหมำ และกองทัพ
• ช่วยหน่วยงำนพัฒนำข้ันตอนกำรแบ่งปันควำมรู้ผ่ำน

องค์กร โดยกำรจัดตัง้และบริหำรฐำนข้อมูลส่วนกลำง
ส ำหรับเข้ำใช้ Government Off the Shelf อย่ำง
ปลอดภัย

• ระบบ Learning Management ให้ระบบ Commercial 
Off the Shelf ผ่ำนคู่ ข้ำ ซึ่ งให้บริกำรแก่ลูกค้ำของ
รัฐบำลกลำงผ่ำน Interagency Agreements

• Award: BrandonHall Excellence Award แก่ Knowledge 
Portal Program Office ส ำหรับหลักสูตร Role-Based IT 
Security ออนไลน์

Recruitment One-Stop

• บริกำรหำงำนออนไลน์ส ำหรับผู้ท่ีต้องกำรท ำงำนกับรัฐบำล
กลำงในอเมริกำและท่ัวโลก รวมถึง กำรประกำศงำนออนไลน์ 
ระบบกำรหำงำนท่ีใช้งำนง่ำย กำรเก็บ Resume กำรยื่นใบ
สมัครออนไลน์ ผลควำมเหมำะสมและสถำนะตอบกลับอัตโนมัติ 
กำรหำข้อมูลผู้สมัคร และกำรเชื่อมโยงเครื่องมือประเมิน
อัตโนมัติ

• กว่ำ 500 หน่วยงำนประกำศงำน โดย USAJOBS มีบัญชีผู้หำ
งำนสะสมกว่ำ 11.385 ล้ำนบัญชี  มีงำนประกำศมำกกว่ำ 145 
ประเทศ และมีประกำศงำน 360,422 งำน ในปี 2558

• Web Site: www.usajobs.gov

Enterprise HR Integration 

• Enterprise Human Resources Integration (EHRI) รับผิดชอบ Electronic 
Official Personnel Folder (eOPF) ซึ่งปกป้องข้อมูลสิทธิ ผลประโยชน์ 
และข้อมูลต่ำงๆ ของลูกจ้ำงรัฐบำลกลำง โดยให้ข้อมูล HR ท่ีเป็นทำงกำร
ของรัฐ และให้เทคโนโลยีสนับสนุนวงจรชีวิตของลูกจ้ำงผ่ำนกำรตัดสินใจท่ีมี
เหตุผล

• ท ำให้เจ้ำหน้ำท่ี HR และลูกจ้ำงเข้ำถึงข้อมูล Personal Folder ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ได้ตลอดเวลำ

• สำมำรถโอน eOPF ออนไลน์ระหว่ำงหน่วยงำนในกรณีลูกจ้ำงย้ำยหน่วยงำน 
• เครื่องมือวิเครำะห์ EHRI และ Data Warehouse ให้รำยงำนลูกค้ำแบบ on 

demand เพื่อใช้วำงแผนและคำดกำรณ์ควำมต้องกำรบุคลำกรของรัฐบำล
กลำง

• One Stop Solution ส ำหรับหน่วยงำน 
• EHRI ให้วิธีท่ีได้มำตรฐำนส ำหรับกำรแปลงหลักฐำน HR, กำร

เข้ำถึงกำรจัดเก็บ, กำรแบ่งปันและกำรเก็บข้อมูล โดยผลจะ 
customized ให้เหมำะกับควำมต้องกำรขององค์กรขนำดต่ำงๆ

• ประโยชน์ 
• ก ำจัดกว่ำ 2 ล้ำนหลักฐำนลูกจ้ำงแบบกระดำษ ประหยัด 800 

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐใน 10 ปี 
• กำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวำงนโยบำย
• ปรับปรุงกระบวนกำรทำง HR
• กำรเข้ำถึงข้อมูลกำรจ่ำยเงินและผลประโยชน์ จำกหน่วยงำน

ด้ำนกำรจ่ำยเงิน
• ท ำให้เกิด economies of scale 
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e-Payroll
• E-Payroll สร้ำงมำตรฐำนและรวมกำรให้บริกำรและข้ันตอนกำรจ่ำยเงินเดือน โดยท ำนโยบำยและข้ันตอน HR/เงินเดือนให้ง่ำยข้ึนและมีมำตรฐำน และกำรรวมฟังก์ชั่นเงินเดือน HR กับกำรเงิน 
• ประหยัดกว่ำ 1 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  และลดต้นทุน และรวม 26 ระบบเงินเดือนเป็น 5 ระบบ shared service ได้แก่ Defense Finance and Accounting Service (DOD – DFAS), National Finance Center (USDA –

NFC), Interior Business Center (Interior – IBC), Department of State, และ General Services Administration (GSA) โดยท้ัง 5 ระบบให้บริกำรลูกจ้ำง 2.3 ล้ำนคนท่ัวโลก
• อย่ำงไรก็ตำม ระบบเงินเดือนท้ัง 5 ระบบถูกพัฒนำอย่ำงเป็นอิสระ จึงไม่สนับสนุนระบบสำรสนเทศแบบ government-wide หรือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ดังนั้น ในปี 2558 Chief Human Capital Officer Council และ 

Office of Personnel Management ได้ประกำศกำรลงทุนร่วมกันส ำหรับระบบทรัพยำกรมนุษย์และเงินเดือนท่ีจะท ำให้บรรลุ  Systems interoperability, Data sharing และ Common user experience for employees and 
managers

ระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์



Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรพัยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

159

การใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ การใช้งานของผู้บริหาร
การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์

และการจ่ายเงินเดือน
การบริหารจัดการ

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบริหำรด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงนิเดือน
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน 

 ภำครัฐสำมำรถส่งข้อมูลจำกระบบเพื่อ
รำยงำน ติดตำมและประเมินผลกับ
ระบบฐำนข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ระบบกำรเงนิ
กำรคลัง

 ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำก
ระบบ สำรสนเทศทรัพยำกร
มนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือนใน
กำรตัดสินใจด ำเนินงำนหรือ
วำงแผนนโยบำยผ่ำนระบบ 
แบบ Real Time และสำมำรถดู
ข้อมูลในระบบท่ีเชื่อมโยงกับ
ระบบต่ำงๆ

 พัฒนำระบบด้ำนทรัพยำกรมนษุยแ์ละกำร
จ่ำยเงินเดือน แบบอิเล็กทรอนิกส์ทุก
ข้ันตอน

 มีกำรเชื่อมโยงระบบเข้ำกบัระบบตำ่งๆ เช่น 
ระบบกำรเงินกำรคลงั อย่ำงเต็มรูปแบบ ท ำ
ให้กำรส่ง ประมวล และรับข้อมูลเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 บูรณำกำรข้อมูลกับระบบฐำนข้อมูลส ำคญั 
เช่น ฐำนเลขบัตรประชำชน 13 หลัก

 หน่วยงำนรัฐตำ่งๆ ใช้ระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงนิเดือน
เป็นเครื่องมือหลักในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ แบบ real-time 
โดยข้อมูลด้ำนทรัพยำกรมนุษยท่ี์
บันทึกจะเชื่อมโยงกับระบบฐำนข้อมูล
อ่ืนๆ เช่นระบบกำรเงินกำรคลัง

 ข้อมูลเงินเดือนในระบบทะเบียนประวตัิ
เชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรมนุษย์ดว้ย

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบริหำรด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์ผ่ำนระบบระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรมนษุย์และกำร
จ่ำยเงินเดือน แบบ real-time โดย
ข้ันตอนส่วนใหญ่ เป็นแบบออนไลน์

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้ข้อมูลจำก
ระบบเพื่อน ำไปท ำรำยงำน ติดตำมและ
ประเมินผลที่เกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูล
อ่ืนๆ เช่น ระบบกำรเงินกำรคลัง

 ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำก
ระบบสำรสนเทศทรัพยำกร
มนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน
ในกำรตัดสินใจด ำเนนิงำนหรอื
วำงแผนนโยบำยผ่ำนระบบ 
แบบ Real Time

 ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในข้ันตอนส่วนใหญข่อง
ระบบด้ำนทรัพยำกรมนษุย์และกำรจ่ำย
เงินเดือนโดยรวบรวมข้อมูลท่ีเกีย่วกับ
เจ้ำหน้ำที่ในทุกข้ันตอน แบบ real-time 

 กำรจ่ำยเงินเดือนและผลประโยชน์ต่ำงๆแบบ
โอนเข้ำบัญชีเจ้ำหน้ำท่ีทุกหน่วยงำนโดยตรง 

 มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของระบบ
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงนิเดือน  
เพื่อให้เชื่อมโยงระบบอ่ืนๆอย่ำงรำบรื่น

 หน่วยงำนรัฐตำ่งๆ ใช้ระบบ สำรสนเทศ
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงนิเดือน
เป็นเครื่องมือหลักในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนทรัพยำกรมนุษยแ์บบ real-time

• หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบริหำรด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์ผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงนิเดือน 
ใช้เป็นฐำนข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและท ำ
รำยงำน โดยระบบยังไม่สำมำรถแสดง
ข้อมูลแบบ real-time ได้

• ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลใน
กำรตัดสินใจด ำเนินงำนหรือ
วำงแผนนโยบำยผ่ำนระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรมนษุย์
และกำรจ่ำยเงนิเดอืน แบบไม่ 
real-time

• ใชเ้ทคโลยีดิจิทัลส ำหรับด้ำนทรัพยำกรมนุษย์
และกำรจ่ำยเงินเดือนผ่ำนระบบ สำรสนเทศ
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน ควบคู่
ไปกับกำรบริหำรแบบออฟไลน์

• กำรจ่ำยเงินเดือนและผลประโยชน์ต่ำงๆแบบ
โอนเข้ำบัญชีเจ้ำหน้ำท่ีบำงส่วนโดยตรง 

• หน่วยงำนรัฐตำ่งๆ ใช้ระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงนิเดือน
เป็นทำงเลอืกในกำรบริหำรจัดกำรดำ้น
ทรัพยำกรมนุษย์ของหน่วยงำน  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชิงดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์

และการจ่ายเงินเดือน

การบูรณาการข้อมูล
ทุกข้ันตอนด้านทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับบริการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือนทั้งระบบ ผ่านการ
เช่ือมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

เป้าประสงค์: ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงและได้มาตรฐาน ใช้เป็นฐานในการวางแผนและการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการจ่ายเงินเดือน



ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น
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ระดับการ
พัฒนา

การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เชิงดิจิทัลด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่าย
เงินเดือน

ระบบ Department Personnel 
Information System (DPIS) เวอร์ชั่น 
5.0 เพื่อให้ส่วนรำชกำรใชบ้ริหำร
ทรัพยำกรบุคคลใน
ระดับกรม

อยู่ระหว่ำงกำรใชง้ำน
ส ำนักงำน ก.พ. วำงแผนกำรพัฒนำ DPIS เวอร์ชั่น 6.0
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2561

 กำรบันทึกและแสดงข้อมูลแบบ Real-
Time

 กำรพัฒนำระบบให้ไปสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ทั้งหมด

การยกระดับ
บริการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่าย
เงินเดือนทั้งระบบ 
ผ่านการเชื่อมโยง
ข้อมูล ณ จุดเดียว

กำรขยำยขอบเขตกำรใช้งำนของระบบ 
DPIS เวอร์ชั่น 6.0 ให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงำนภำครัฐ และเชื่อมโยงกับ
ระบบฐำนข้อมูลของกรมบัญชีกลำง
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล

อยู่ระหว่ำงกำรท ำ cleansing รหัสของข้อมูลใหอ้ยู่ในมำตรฐำน
เดียวกัน
กำรพัฒนำและขยำยขอบเขตกำรใชร้ะบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2561  ในทุกหน่วยงำนภำครัฐ และ
เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชกีลำง โดยจะ
เป็นระบบรวมศูนย์ แบบ Real-Time มีฐำนข้อมูลกลำงอยูท่ี่
ส ำนักงำน ก.พ. และครอบคลุมข้ำรำชกำรทุกระดับ 

 กำรเชื่อมโยงระบบกับข้อมลูเงินเดือนใน
ระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลำง

 กำรเชื่อมโยงระบบเข้ำกับระบบต่ำงๆ เช่น 
ระบบ GFMIS อย่ำงเต็มรูปแบบ

กำรบูรณำกำรข้อมูลกับระบบ
ฐำนข้อมูลส ำคัญ เช่น ระบบฐำนข้อมูล
ทะเบียนรำษฎร์ (เลขบัตรประชำชน 
13 หลัก)

อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนเพื่อออกแบบให้ DPIS เวอร์ชั่น 6 
รองรับเลขบัตรประชำชน 13 หลัก ผ่ำน Smart Card

 กำรเชื่อมโยงระบบเข้ำกับระบบต่ำงๆ เช่น 
ระบบ GFMIS อย่ำงเต็มรูปแบบ

1

3



แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือนของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

เป้าประสงค์: ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่เช่ือมโยงและได้มาตรฐาน ใช้เป็นฐานในการวางแผนและการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการจ่ายเงินเดือน

แนวทาง: การยกระดับด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือนทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักนายกรัฐมนตรี                                                กระทรวงการคลัง

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการ
พัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการ
บริหารสินทรัพย์

การบูรณาการข้อมูลทุกข้ันตอนการบริหาร
สินทรัพย์กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการบริหารสินทรัพย์ทั้งระบบ 
ผ่านการเช่ือมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

โค
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1 2 3

กรอบระยะเวลา

ระบบ Department Personnel Information System 
(DPIS) เวอร์ชั่น 5.0 

การขยายขอบเขตการใช้งานของระบบ DPIS เวอร์ช่ัน 6.0 ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงกับ
ระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง

การบูรณาการข้อมูลระบบ DPIS เวอร์ชั่น6..0 กับระบบฐานข้อมูลส าคัญ เช่น ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

ระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2560 (ปีที่ 1)

ระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2561-2562 (ปีที่ 2-3)

ระยะยาว
ปี พ.ศ. 2563-2564 (ปีที่ 4-5)



โครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบ Department Personnel Information 
System (DPIS) เวอร์ชั่น 5.0 

ระบบ DPIS เวอร์ชั่น 5.0 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเกี่ยวกบั
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ในระดับกรม ส ำนักงำน ก.พ. ได้แจกจ่ำย server 
และ user ให้หน่วยงำนต่ำงๆ และแต่ละหน่วยงำนมีหนำ้ท่ีอัพเดทข้อมูลใน DPIS และส่งให้ส ำนักงำน ก.พ.ปีละ
ครั้ง เพื่อสรุปภำพรวม

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

การขยายขอบเขตการใช้งานของระบบ DPIS 
เวอร์ชั่น 6.0 ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐ 
และเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนประวัติของ
กรมบัญชีกลาง

ระบบ DPIS เวอร์ช่ัน 6 จะใช้ในทุกหน่วยงำนภำครัฐ เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนประวัตขิองกรมบญัชีกลำง 
รวมทั้งเป็นระบบรวมศูนย์ แบบ real-time มีฐำนข้อมูลกลำงอยู่ท่ีส ำนกังำน ก.พ. และครอบคลุมข้ำรำชกำรทุก
ระดับ ซึ่งข้ำรำชกำรทุกคนมีสทิธิเข้ำระบบฐำนข้อมูล เพื่อดูข้อมูลของตนและบันทึกข้อมูลให้ถูกตอ้ง นอกจำกนี้ 
DPIS เวอร์ชั่น 6 จะประเมินผลงำนและค ำนวณเงนิเดือนให้ปรับตำมผลกำรประเมิน และจะถูกออกแบบให้รองรับ
เลขบัตรประชำชน 13 หลัก ผ่ำน Smart Card รวมทั้งมีกำรพัฒนำ Career Path และลดควำมซ้ ำซอ้นของข้อมูล
ระหว่ำงกรมกับจังหวดั

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
2) กรมบัญชีกลำง

การบูรณาการข้อมูลระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 
กับระบบฐานข้อมูลส าคัญ เช่น ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

กำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6 กับระบบฐำนข้อมูลส ำคญั เช่น ระบบฐำนข้อมูลทะเบียน
รำษฎร์ (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก) และระบบอ่ืนๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ จ ำเป็นต้องท ำกำร cleansing รหัสหรือ
ข้อมูลท่ีปัจจุบันยังไม่อยู่ในมำตรฐำนเดยีวกันให้ตรงกนัก่อน และปรับระบบปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆใหเ้ข้ำกันได้ 
เพื่อให้กำรส่ง ประมวล และรับข้อมูลเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
2) กรมกำรปกครอง
3) หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

แผ
นก

าร
ด า

เน
ินง

าน

2560 2561 2562 2563 2564 …

ระบบ Department Personnel 
Information System (DPIS) เวอร์
ชั่น 5.0 

การบูรณาการข้อมูลระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6..0 กับระบบฐานข้อมูลส าคัญ

ใช้เวอร์ชั่น 5 ระหว่างพัฒนาเวอร์ชั่น 6.0

การขยายขอบเขตการใช้งานของระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 

พัฒนาระบบ DPIS เวอร์ชั่น  6.0
เริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และ/
หรือ ท าการ cleansing ข้อมูลให้ได้

มาตรฐานเดียวกัน

การบูรณาการและเช่ือมโยงระบบ 
DPIS กับ ระบบอื่นๆ โดยเริ่มจาก

ระบบน าร่อง เช่นGFMIS
เริ่มใช้งานอย่างสมบูรณ์ และขยายขอบเขตการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม

เช่ือมโยงระบบ DPIS กับระบบ
ทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง

การบูรณาการและการเช่ือมโยง
ระบบ DPIS กับ ระบบฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร์ 



เป้าหมายและดัชนีชี้วัดของแผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบ Department Personnel 
Information System (DPIS) 
เวอร์ชั่น 5.0 

ระบบ DPIS เวอร์ชั่น 5.0 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
กระบวนงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเกีย่วกับข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ในระดับ
กรม ส ำนักงำน ก.พ. ได้แจกจ่ำย server และ user ให้
หน่วยงำนต่ำงๆ และแต่ละหนว่ยงำนมีหนำ้ท่ีบันทึกข้อมูลใน 
DPIS และส่งให้ส ำนักงำน ก.พ.ปีละครั้ง เพื่อสรุปภำพรวม

ระบบ DPIS พัฒนำเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน
ประจ ำวันของกรมในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับงำนกำร
เจ้ำหน้ำที,่ ให้ส่วนรำชกำรมีระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคลท่ีใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนและ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และสร้ำงระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลท่ีมีมำตรฐำนและ
สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำน

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรใช้ระบบบริหำร
จัดกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำย
เงินเดือน เช่น กำรเผยแพร่ข้อมูลก ำลงัคน
ภำครัฐรำยปีตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด
 ร้อยละของหน่วยงำนภำครัฐท่ีใช้ระบบ

DPIS เวอร์ชั่น 5

1) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน

การขยายขอบเขตการใช้งาน
ของระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6.0 ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐ 
และเชื่อมโยงกับระบบทะเบียน
ประวัติของกรมบัญชีกลาง

ระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6 จะใช้ในทุกหน่วยงำนภำครัฐ 
เชื่อมโยงกับระบบทะเบยีนประวัตขิองกรมบัญชีกลำง รวมทั้ง
เป็นระบบรวมศูนย์ แบบ Real-Time มีฐำนข้อมูลกลำงอยู่ท่ี
ส ำนักงำน ก.พ. และครอบคลุมข้ำรำชกำรทุกระดบั ซึ่ง
ข้ำรำชกำรทุกคนมีสทิธิเข้ำระบบฐำนข้อมูล เพื่อดูข้อมูลของ
ตนและบันทึกข้อมูลใหถู้กต้อง นอกจำกนี้ DPIS เวอร์ชั่น 6 
จะประเมินผลงำนและค ำนวณเงินเดือนใหป้รับตำมผลกำร
ประเมิน และจะถูกออกแบบให้รองรับเลขบัตรประชำชน 13 
หลัก ผ่ำน Smart Card รวมทั้งมีกำรพัฒนำ Career Path 
และลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลระหว่ำงกรมกับจังหวดั

กำรขยำยขอบเขตกำรใช้งำนระบบ DPIS เวอร์
ชั่น 6 ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนภำครัฐ และ
เชื่อมโยงกับระบบทะเบยีนประวัตขิอง
กรมบัญชีกลำง เพื่อให้ระบบ DPIS มีข้อมูลด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงนิเดือนแบบรวม
ศูนย์ท่ีครบถ้วนและทันสมัยแบบ Real-Time
รวมทั้งครอบคลุมข้ำรำชกำรทุกระดับ

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรใช้ระบบบริหำร
จัดกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำย
เงินเดือน เช่น กำรเผยแพร่ข้อมูลก ำลงัคน
ภำครัฐรำยปีตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด
 ร้อยละของหน่วยงำนภำครัฐท่ีใช้ระบบ

DPIS เวอร์ชั่น 6
 ร้อยละกำรด ำเนินงำนพฒันำระบบ DPIS 
เวอร์ช่ัน 6 และกำรเชื่อมโยงกับระบบ
ทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลำงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด

1) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน
2) กรมบัญชีกลำง

การบูรณาการข้อมูลระบบ DPIS 
เวอร์ชั่น 6.0 กับระบบฐานข้อมูล
ส าคัญ เช่น ระบบฐานข้อมลู
ทะเบียนราษฎร์ (เลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก)

กำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6 กับ
ระบบฐำนข้อมูลส ำคัญ เช่น ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ 
(เลขบัตรประชำชน 13 หลัก) และ/หรือระบบอ่ืนๆ อย่ำงเต็ม
รูปแบบ จ ำเป็นต้องท ำกำร cleansing รหัสหรือข้อมูลท่ี
ปัจจุบันยังไม่อยู่ในมำตรฐำนเดียวกันใหต้รงกันก่อน และปรับ
ระบบปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆใหเ้ข้ำกนัได้

กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบ DPIS เวอร์
ชั่น 6 กับระบบฐำนข้อมูลส ำคญัและ/หรือระบบ
อ่ืนๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อให้กำรส่ง ประมวล 
และรับข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ร้อยละระดับควำมส ำเร็จในกำรเชื่อมโยง
ระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6 กับระบบอ่ืนๆ 

1) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน
2) กรมกำรปกครอง
3) หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องของระบบ
อ่ืนๆ เช่น 
กรมบัญชีกลำง 
ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลงั
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การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง

กำรให้หน่วยงำนภำครัฐทั้งหมดใช้และบันทึกข้อมูลในระบบ 
DPIS อย่ำงต่อเนื่อง และกำรเช่ือมโยงระบบทะเบียนประวัติของ
กรมบัญชีกลำงและระบบอื่นๆ รวมทั้งกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆใช้ระบบ
จ่ำยเงินเดือนตรงผ่ำนระบบ Direct Payment หรือรระบบอื่น 
จ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

การฝึกอบรมการใชร้ะบบด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน

เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และ
กำรจ่ำยเงินเดือนของทุกหน่วยงำนควรได้รับกำรฝึกอบรมกำรใช้
ระบบด้ ำนทรัพยำกรมนุษย์ และกำรจ่ ำยเงินเดือนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง  ๆและมีกำรทบทวนเป็นระยะๆ โดยเฉพำะเมื่อ
ระบบมีกำรพัฒนำเพิ่มเติม

เทคโนโลยีด้ำน ICT จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำระบบ
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน และระบบย่อยต่ำงๆ และ
กำรบูรณำกำรข้อมูลและเช่ือมโยงระบบต่ำง เๆข้ำด้วยกันอย่ำงเต็ม
รูปแบบ

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

เทคโนโลยีด้าน ICT 

การเตรียมความพร้อมคน
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ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย

ที่มำ: สภำปฎิรูปแห่งชำติ

วิธีการงบประมาณ กระบวนการจัดท าค าขอ
งบประมาณ

การวิเคราะห์งบประมาณเพื่อ
จัดล าดับคามส าคัญของแผนงาน

โครงการ

งบประมาณที่ถูกจัดสรรลงในพื้นที่มี
สภาพเป็นเบ้ียหัวแตก

กระบวนการชี้แจงงบประมาณ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิข์อง
การใช้งบประมาณและการ

ตรวจสอบ

• วิธีกำรงบประมำณปัจจุบนัเนน้
ให้ส่วนรำชกำรเป็นผู้จดัท ำค ำ
ของบประมำณ และเสนอผ่ำน
กระทรวงไปยังส ำนัก
งบประมำณ เพื่อกลั่นกรองและ
เข้ำสู่รัฐสภำ ซึ่งจะต้องมี
ขั้นตอนกำรแปรญัตติโดย
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
ก่อนท่ีสภำจะให้ควำมเห็นชอบ
และผ่ำนออกมำเปน็ พรบ.
งบประมำณประจ ำปี

• กำรพิจำรณำงบประมำณ
กลำยเป็นเวทีแย่งชิงอ ำนำจ
และผลประโยชน์ทำงกำรเมือง
ในกำรจัดสรรงบประมำณ

• กำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนโดยตรงน้อยมำก

• กระบวนกำรจดัท ำค ำขอ
งบประมำณในปจัจบุนัมีปฏิทิน
งบประมำณท่ีเริ่มกระบวนกำร
ล่วงหน้ำ 1.5-2.5 ปี ท ำให้กว่ำ
งบประมำณจะไดร้บักำรอนุมัติ
ผ่ำนสภำ สถำนกำรณ์ปัญหำก็
มักเปลี่ยนไปแล้ว

• เหมำะสมส ำหรบักำรตอบสนอง
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนระยะ
ยำว – ระยะกลำง แต่ไม่เหมำะ
กับกำรตอบสนองควำมต้องกำร
แก้ปัญหำของประชำชนในพื้นท่ี
ต่ำงๆ

• ขำดควำมยืดหยุน่ท่ีจะ
สนองตอบต่อกำรแก้ปัญหำและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนเท่ำท่ีควร

• เปิดช่องให้มีกำรโยกย้ำย
เปลี่ยนแปลงงบประมำณโดยมี
ข้ออ้ำงรองรบั

• ในทำงปฏิบัติ ค ำขอ
งบประมำณท้ังหมดสง่ไป สงป. 
โดยแทบไม่ตัดทอนจำก
กระทรวง ท ำให้ สงป. มีภำระ
ในกำรวิเครำะห์และตัดทอน

• กระบวนกำรวิเครำะห์และ
จัดล ำดับควำมส ำคัญของ
แผนงำนโครงกำรระหว่ำง
กระทรวงเป็นหน้ำท่ีหลักของ 
สงป. แต่เพียงหน่วยงำนเดียว 
ท ำให้เกิดกำรวิ่งเต้นกำรรอ้งขอ
และยอมให้เป็นพเิศษท่ีแทรก
อยู่ในกลไลท่ีพิจำรณำ
งบประมำณ

• พรบ.วิธีกำรงบประมำณ ให้
อ ำนำจผู้อ ำนวยกำร สงป. ใน
กำรอนุญำตกำรโอนยำ้ย
งบประมำณใช้ในรำยกำรอืน่ได้ 
ท ำให้ขัดต่อหลักกำรถ่วงดุล

• กำรจัดสรรงบประมำณใน
ปัจจุบันแม้จะสำมำรถดึงขอ้มลู
ว่ำแต่ละจังหวัดได้รับ
งบประมำณเท่ำไร แต่ในทำง
ปฏิบัติ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่
สำมำรถทรำบได้ว่ำจะมี
โครงกำรอะไรลงในจงัหวัด และ
ได้รับงบประมำณเท่ำไรต้ังแต่
ต้นปีงบประมำณ เนื่องจำก
งบประมำณส่วนใหญ่ของ
กระทรวงกรมต่ำงๆมักมีกำร
เปลี่ยนแปลงรำยกำร ท ำให้ไม่
อำจวำงแผนพัฒนำจงัหวัดได้
อย่ำงบูรณำกำรและมี
ประสิทธิภำพ

• งบประมำณมักจะเป็นเบี้ยหัว
แตก ไม่ส่งผลต่อกำรสรำ้งกำร
เปลี่ยนแปลงท่ีเป็นชิ้นเป็นอนั

• ประชำชนไม่ได้รบัข้อมูล
งบประมำณท่ีลงในจังหวัดของ
ตน

• กำรชี้แจงงบประมำณใน
ปัจจุบันเป็นกำรให้หัวหนำ้ส่วน
รำชกำรรำยกรมมำชีแ้จงกับ
คณะกรรมำธกิำรงบประมำณ 
ซ่ึงในแต่ละปีสิ้นเปลืองเวลำ
และโอกำสมหำศำลในกำรท่ีให้
ข้ำรำชกำรระดับสูงจ ำนวนมำก
มำรอชี้แจงงบประมำณ

• โดยหลักกำรแล้วเป็นหนำ้ท่ี
ของรัฐมนตรีเจำ้กระทรวงท่ี
จะต้องชี้แจงต่อสภำว่ำรฐับำลมี
นโยบำยและแผนงำนอยำ่งไร
ในภำพรวมของกระทรวง

• แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
ท่ีเป็นอยู่มีลักษณะเป็นกำรเน้น
รำยกิจกรรมแบบ Item based 
มำกกว่ำเน้นท่ีผลลัพธ์ (Result-
based budgeting) เนื่องจำก
ต้ังอยู่บนพื้นฐำนของวิธคีิดใน
กำรป้องกันกำรรัว่ไหลจงึต้องมี
กำรควบคุมอย่ำงเขม้ขน้ มี
กฎระเบียบกลำงก ำกับ

• เกิดควำมไม่ยืดหยุ่น ลดทอน
กำรใช้ดุลยพินิจของขำ้รำชกำร
ท่ีดีและรู้ปัญหำจริง และไม่
สำมำรถป้องกนัคนท่ีหำ
ช่องทำงหลบเลี่ยงกฎระเบียบ

• ขำดกำรติดตำมประเมนิผล
สัมฤทธิ์กำรใช้งบประมำณปี
ก่อนหน้ำ ไม่ได้ใช้ข้อเท็จจรงิ
อย่ำงจริงจังในกำรประเมนิ ท ำ
ให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
โดยเฉพำะในชนบทไม่สรำ้ง
ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นชิน้
เป็นอัน

1 2 3 4 5 6
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ด้านงบประมาณ

อื่นๆ • แนวนโยบำยด้ำนกำรเงินและกำรใช้จำ่ย เช่น ด้ำนงบประมำณ ท่ียังไม่น่ิงและมีนโยบำยใหม่ๆ เพิ่มขึน้เรือ่ยๆ ท ำให้กำรริเริ่มหรอืกำรปรบัปรงุระบบฐำนขอ้มลูหรอืระบบวิเครำะห์เดิมท ำได้ยำก
• ขำดมำตรฐำนของรปูแบบกำรเกบ็ขอ้มลูท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ท ำให้กำรเชื่อมโยงฐำนขอ้มลูเป็นไปได้ยำกล ำบำก และต้องใช้เวลำและทรัพยำกรในกำรท ำ data cleansing เพื่อให้ฐำนข้อมูลเชือ่มโยงกนัได้
• ขำดควำมปลอดภัยของข้อมลู เนื่องจำกแต่ละหน่วยงำนมีมำตรฐำนในกำรเก็บข้อมูลท่ีแตกต่ำงกัน และข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยและกฎระเบียบท ำให้ไม่สำมำรถแบ่งปันขอ้มูลระหว่ำงหน่วยงำนได้โดยง่ำย
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ในปัจจุบัน

ส านักงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หน่วยราชการอิสระ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบการเงินและบัญชี

ระบบบัญชีต้นทุน

ระบบบริหารบุคคล

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)



Best Practice: Digital Budget & Accounting System 
(DBAS: www.digitalbrain.go.kr)

DBAS:  ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินที่เน้นผลกำรด ำเนินงำน  โดยใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรและกำร
แข่งขันในกำรคลังสำธำรณะ และใช้ โมเดล FMIS ที่ได้รับกำรแนะน ำจำก World Bank 

ระบบบูรณำกำรงำนบริกำร
ข้ำมหน่วยงำน

ความส าเร็จ

• DBAS เชื่อมต่อกับ 63 ระบบ ของ 46 สถำบัน รวม Public Procurement Service และ National Tax Service ท ำให้ประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสของกำรบรหิำรกำรเงินระดับชำติดีขึ้น เช่น กำรท ำสัญญำ 
กำรเก็บภำษี และกำรโอนเงิน

• ก ำจัดปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรสูญเสียของงบประมำณ ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณมีประสทิธิภำพและกำรให้ข้อมลูกจิกรรมทำงกำรเงินที่ถูกต้องต่อสำธำรณะ
• DBAS สนับสนุนกำรตัดสินใจเรื่องนโยบำยกำรเงินที่มีเหตุผล และกำรบรกิำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่มุ่งเน้นอนำคต

ลักษณะ
• สร้ำงกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินที่เน้นผลกำรด ำเนินงำน  

โดยรวมนวัตกรรมทำงสถำบันที่ท ำให้เกิดกำรจัดสรรรทรัพยำกรอย่ำงชำญ
ฉลำด กับระบบบริหำรจัดกำรที่มุง่เน้นผลลัพธ์

• ระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงแบบ real-time  ผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรโครงกำร 
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจำกขั้นตอนกำรเงินจะถูกรวบรวม ผู้จัดกำรโครงกำรจะ
สำมำรถด ำเนินงำนและตรวจสอบหน้ำที่ในขอบเขตอ ำนำจของตน

• กำรบริหำรจัดกำรรำยไดแ้ละรำยจ่ำยแบบ real-time ใช้ระบบอัตโนมตัิของ
ขั้นตอนทำงธุรกิจที่เกี่ยวกับรำยได้และรำยจ่ำยส ำหรบักำรเรียกเก็บเงิน
และกำรจ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์ และกำรโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

• กำรรวบรวมระบบที่มีอยูแ่ละกำรเชื่อมโยงระบบภำยนอก ระบบ
งบประมำณเดิม (FIMSys) และระบบบัญชี (NaFIS) กับระบบต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนภำครัฐ และเชื่อมโยงข้อมูลทำงกำรเงินของระบบภำยนอกผำ่น
ระบบ Interface

• กำรจัดท ำข้อมูลด้ำนสถิติให้อยู่ในระดับของ IMF’s Government 
Financial Statistics Manual 

168



Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย

169

การใช้งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

การใช้งานของ
ผู้บริหาร

การใช้งานของ
ผู้ตรวจสอบ

การพัฒนา
ระบบการเงินและการใช้จ่าย

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบริหำร
กำรเงินและกำรใช้จ่ำยผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน เช่น ด้ำน
งบประมำณ จัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงิน
และบัญชี เป็นต้น

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถรับส่ง
ข้อมูลจำกระบบเพื่อรำยงำน 
ติดตำมและประเมินผลกบัระบบ
ฐำนข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ระบบ
งบประมำณ และระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

 ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำก
ระบบกำรเงินและกำรใช้จ่ำยใน
กำรตัดสินใจด ำเนินงำนหรือ
วำงแผนนโยบำยผ่ำนระบบ แบบ 
Real Time และสำมำรถดูข้อมูล
ในระบบกำรเงินและกำรใช้จ่ำย ท่ี
เชื่อมโยงกับระบบต่ำง  ๆเช่น  ระบบ
งบประมำณ และระบบจัดซื้อจัด
จ้ำง ผ่ำนระบบเดียว

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผลสำมำรถ
เข้ำไปดูข้อมูลในระบบกำรเงินและกำร
ใช้จ่ำย ท่ีเชื่อมโยงกับระบบต่ำง  ๆเช่น  
ระบบงบประมำณ และระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำง ผ่ำนระบบเดียว

 กำรส่งข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจสอบท ำผ่ำน Web 
service ท้ังหมด

 พัฒนำระบบบริหำรกำรเงนิและกำร
ใช้จ่ำยแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน

 มีกำรเชื่อมโยงระบบเข้ำกบัระบบ
ต่ำงๆ เช่น ระบบงบประมำณ อย่ำง
เต็มรูปแบบ ท ำให้กำรส่ง ประมวล 
และรับข้อมูลเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

 พัฒนำระบบบริหำรเงนิสดและระบบ
บริหำรเงินกู้ให้เชื่อมโยงกบัระบบ
กำรเงินกำรคลงัและระบบอ่ืนๆ

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบริหำร
กำรเงินละกำรใช้จ่ำยผ่ำนระบบ
กำรเงินกำรคลงั โดยข้ันตอนส่วน
ใหญ่ เป็นแบบออนไลน์

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้ข้อมูล
จำกระบบเพื่อน ำไปท ำรำยงำน 
ติดตำมและประเมินผลทีเ่กี่ยวกับ
ระบบฐำนข้อมูลอ่ืนๆ

 ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำก
ระบบกำรเงินและกำรใช้จ่ำยใน
กำรตัดสินใจด ำเนินงำนหรือ
วำงแผนนโยบำยผ่ำนระบบ แบบ 
Real Time และสำมำรถ
เทียบเคียงกบัข้อมูลดำ้น
งบประมำณของระบบงบประมำณ 
และระบบจัดซื้อจัดจ้ำง โดยเข้ำถึง
ข้อมูลทีละระบบ

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผลสำมำรถ
เข้ำไปดูข้อมูลในระบบกำรเงินและกำร
ใช้จ่ำย เพื่อน ำข้อมูลมำเทียบเคียงกับ
ข้อมูลด้ำนงบประมำณของระบบ
งบประมำณ และระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเข้ำถึงข้อมูลทีละระบบ

 กำรส่งข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจสอบท ำผ่ำนทำง
อีเมล และ/หรือ Web service

 ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในข้ันตอนส่วนใหญ่
ของระบบบริหำรกำรเงินและกำรใช้จ่ำย 

 มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของระบบ
บริหำรกำรเงินและกำรใช้จ่ำย  เพื่อให้
กำรเชื่อมโยงระบบอ่ืน  ๆเช่น ระบบ
งบประมำณ ระบบกำรเงินกำรคลัง และ
ระบบด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำย
เงินเดือน เป็นไปอย่ำงรำบรื่น

 มีกำรบูรณำกำรข้อมูลและพัฒนำระบบ
บริหำรเงินสดและระบบบริหำรเงินกู้

 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบริหำร
กำรเงินและกำรใช้จ่ำยผ่ำนระบบ
กำรเงินกำรคลงั โดยข้ันตอน
บำงส่วนยังเป็นแบบออฟไลน์

• ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลผ่ำน
ระบบกำรเงินกำรคลงั ในกำร
ตัดสินใจด ำเนินงำนหรือวำงแผน
นโยบำย หรือรับข้อมูลทำงอีเมล

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินผลขอให้
หน่วยงำนหลักท่ีเกี่ยวข้องด้ำนกำรเงิน
และกำรใช้จ่ำยส่งข้อมูลมำให้ทำงอีเมล
ส ำหรับกำรตรวจสอบ

 ใชเ้ทคโลยีดิจิทัลส ำหรับกำรบริหำร
กำรเงินและกำรใช้จ่ำยผ่ำนระบบ
กำรเงินกำรคลงั ควบคู่ไปกับกำร
บริหำรแบบออฟไลน์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิง
ดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย

การบูรณาการข้อมูล
ทุกขั้นตอนการเงินและการใช้จ่าย

กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการเงินและการใช้จ่าย
แบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ผ่าน
การเชื่อมโยงข้อมลู ณ จุดเดียว

เป้าประสงค์: การบริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบระบบรวมศูนย์ เพื่อความมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด



ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านการเงินและการใช้จ่าย
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น

170

ระดับการ
พัฒนา

การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เชิงดิจิทัลด้าน
การเงินและการ
ใช้จ่าย

ระบบ GFMIS อยู่ระหว่ำงกำรใชง้ำน  กำรพัฒนำระบบให้ไปสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ทั้งหมด

 กำรเชื่อมโยงระบบเข้ำกับระบบต่ำงๆ เช่น 
e-Budgeting อย่ำงเต็มรูปแบบ

การยกระดับด้าน
การเงินและการ
ใช้จ่ายแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ระบบ ผ่านการ
เชื่อมโยงข้อมูล ณ 
จุดเดียว

กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบ 
GFMIS กับ e-Budgeting และ e-GP 
อย่ำงเต็มรูปแบบ

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพือ่ศึกษำควำมเป็นไปได้ กำรเชื่อมโยงระบบจ ำเป็นต้องท ำกำร 
cleansing รหัสหรือข้อมูลที่ปัจจุบันยังไมอ่ยู่
ในมำตรฐำนเดียวกันให้ตรงกันก่อน และ
ปรับระบบปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆให้เข้ำ
กันได้

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินสด
ในระบบ GFMIS ให้สมบูรณ์

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพือ่ศึกษำควำมเป็นไปได้ กำรเชื่อมโยงระบบเงนิสดกับระบบต่ำงๆ 
เช่น e-Budgeting, e-GP และระบบอื่นๆ
อย่ำงเต็มรูปแบบ

ระบบบริหำรจัดกำรเงินกู้ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรบริหำรหนี้และเกิด
ควำมโปร่งใส

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพือ่ศึกษำควำมเป็นไปได้ กำรเชื่อมโยงระบบเงนิสดกับระบบต่ำงๆ 
เช่น GFMIS และระบบอื่นๆ อย่ำงเต็ม
รูปแบบ

1

3



แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่ายของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: การเงินและการใช้จ่าย

เป้าประสงค์: การบริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบระบบรวมศูนย์ เพ่ือความมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทาง: การยกระดับการบริหารการเงินและการใช้จ่ายทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมลู ณ จุดเดียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงการคลัง

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                  2) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
3) หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน แผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการ
พัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการ
บริหารสินทรัพย์

การบูรณาการข้อมูลทุกข้ันตอนการบริหาร
สินทรัพย์กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการบริหารสินทรัพย์ทั้งระบบ 
ผ่านการเช่ือมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว
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กรอบระยะเวลา

ระบบ GFMIS

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินสดให้สมบูรณ์

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับ e-Budgeting, e-GP และ/หรือระบบอื่นๆอย่างเต็มรูปแบบ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารหนี้และเกิดความโปร่งใส

ระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2560 (ปีที่ 1)

ระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2561-2562 (ปีที่ 2-3)

ระยะยาว
ปี พ.ศ. 2563-2564 (ปีที่ 4-5)



โครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่ายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบ GFMIS ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐของประเทศไทย โดยแบ่งเปน็ 5 ระบบย่อยได้แก่ (1) ระบบบริหำร
งบประมำณ (2) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง (3) ระบบกำรเงินและบัญชี (4) ระบบบัญชีต้นทุน และ (5) ระบบบริหำร
บุคคล

1) กรมบัญชีกลำง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงนิสดให้สมบูรณ์ ระบบบริหำรเงินสดเป็นส่วนหนึง่ของระบบกำรเงนิและบัญชี  ซึ่งเป็นระบบย่อยของระบบ GFMIS ตอนนี้แต่ละ
หน่วยงำนต่ำงมีข้อมูลของเงนิสด แต่ในระบบ GFMIS ข้อมูลแต่ยังไม่สมบูรณ ์

1) กรมบัญชีกลำง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงนิกู้ เพ่ือประโยชน์
ในการบริหารหนี้และเกิดความโปร่งใส

เงินกู้เป็นเงนินอกระบบ ซึ่งเงนิลงทุนในประเทศจะเป็นเงนิกู้ รวมเงินท่ีมำจำกสถำบันตำ่งประเทศ กำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ท ำผ่ำนส ำนักงำนบริหำรหนี้ ดังนั้น กำรมีระบบบริหำรจัดกำรเงนิกูจ้ะก่อให้เกิดกำรบริหำรหนี้ท่ีมี
ประสิทธิภำพ กำรไม่ก่อหนี้เกินตัว และควำมโปร่งใส

1) ส ำนักงำนบริหำรหนี้

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับ 
e-Budgeting, e-GP และระบบอื่นๆ อย่างเต็ม
รูปแบบ

กำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับระบบงบประมำณ (e-Budgeting) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง (e-GP)
และระบบอ่ืนๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ จ ำเป็นตอ้งท ำกำร cleansing รหัสหรือข้อมูลท่ีปัจจุบันยังไม่อยู่ในมำตรฐำน
เดียวกันให้ตรงกนัก่อน และปรับระบบปฏิบัตกิำรของระบบต่ำงๆให้เข้ำกันได้ เพื่อให้กำรส่ง ประมวล และรับ
ข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

1) กรมบัญชีกลำง 2) ส ำนักงบประมำณ
3) หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องอ่ืนๆ

แผ
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2560 2561 2562 2563 2564 …

ระบบ GFMIS

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงนิกู้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารหนี้และเกิดความโปร่งใส

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับระบบงบประมาณ (e-Budgeting) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) และระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ

ใช้ระบบเดิมและท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้
เริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงนิสดให้สมบูรณ์

การเชื่อมโยงระบบเงินกู้กับระบบ เช่น 
GFMIS และระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ

พัฒนาระบบบริหารเงินสดในระบบ 
GFMIS 

เริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

เช่ือมโยงระบบเงินสดกับระบบ เช่น 
e-Budgeting, e-GP และระบบอื่นๆ

อย่างเต็มรูปแบบ

จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และ/
หรือ ท าการ cleansing ข้อมูลให้ได้

มาตรฐานเดียวกัน

การบูรณาการและชื่อมโยงระบบ 
GFMIS กับ ระบบอื่นๆ โดยเริ่มจาก

ระบบน าร่อง เช่น e-Budgeting
เริ่มใช้งานอย่างสมบูรณ์ และขยายขอบเขตการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม



เป้าหมายและดัชนีชี้วัดของแผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ด้านการเงินและการใช้จ่าย

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ระบบ GFMIS ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐของประเทศไทย โดย
แบ่งเป็น 5 ระบบย่อยได้แก่ (1) ระบบบริหำรงบประมำณ (2) 
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง (3) ระบบกำรเงินและบัญชี (4) ระบบบัญชี
ต้นทุน และ (5) ระบบบริหำรบุคคล

ระบบ GFMIS เป็นระบบกำรบริหำรกำรเงนิกำร
คลังภำครัฐ ของประเทศไทยอย่ำงสมบรูณ์แบบ 
โดยเป็นฐำนข้อมูลกลำงแบบ Matrix และ 
Online Real Time เพื่อให้กำรบริหำรกำรเงนิ
กำรคลังของหนว่ยงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณรำยจ่ำย
ภำพรวม รอบ 12 เดือน
 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงนิ
งบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ
งบประมำณประจ ำปี
 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบ

GFMIS

1) กรมบัญชีกลำง
2) ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลงั

การพัฒนาระบบบริหารจัด
การเงินสดให้สมบูรณ์

ระบบบริหำรเงินสดเป็นส่วนหนึง่ของระบบกำรเงนิและบัญชี  
ซึ่งเป็นระบบย่อยของระบบ GFMIS  ตอนนี้แต่ละหน่วยต่ำงมี
ข้อมูลของเงินสด แต่ในระบบ GFMIS ข้อมูลแต่ยังไม่สมบูรณ ์

พัฒนำระบบบริหำรเงนิสดเพื่อเป็นระบบ
ฐำนข้อมูลและปฏบิัติกำรด้ำนเงนิสดทีม่ีควำม
สมบูรณ์และครบถ้วน รวมทั้งเชื่อมโยงกบัระบบ 
GFMIS อย่ำงเต็มรูปแบบ

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรใช้ระบบบริหำรจัด
กำรเงินสด เช่น กำรจัดสรรเงินสดให้
หน่วยงำนต่ำงๆทันตำมแผนงำน
 ร้อยละกำรด ำเนินงำนพฒันำระบบบริหำร
จัดกำรเงินสดตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

1) กรมบัญชีกลำง
2) ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลงั

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เงินกู้ เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารหนี้และเกิดความโปร่งใส

เงินกู้เป็นเงนินอกระบบ ซึ่งเงนิลงทุนในประเทศจะเป็นเงนิกู้ 
รวมเงินท่ีมำจำกสถำบนัต่ำงประเทศ กำรเบิกจ่ำยเงนิกู้ท ำผ่ำน
ส ำนักงำนบริหำรหนี้ ดังนั้น กำรมีระบบบริหำรจัดกำรเงนิกู้จะ
ก่อให้เกิดกำรบริหำรหนี้ท่ีมีประสิทธิภำพ กำรไม่ก่อหนี้เกินตัว 
และควำมโปร่งใส

กำรพัฒนำระบบบริหำรเงนิกู้ เพื่อเป็นระบบ
ฐำนข้อมูลและปฏบิัติกำรด้ำนเงนิกูข้องภำครัฐ
ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรหนี้ กำรก่อหนี้ และกำร
จ่ำยหนี้เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ โปร่งใส และ
ยั่งยืน

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรใช้ระบบบริหำร
จัดกำรเงินกู้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยด้ำนดอกเบีย้ท่ี
ลดลง
 ร้อยละกำรด ำเนินงำนพฒันำระบบบริหำร
จัดกำรเงินกู้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

1) ส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ

การบูรณาการและเชื่อมโยง
ระบบ GFMIS กับ e-Budgeting, 
e-GP และระบบอื่นๆ อย่างเต็ม
รูปแบบ

กำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับ e-
Budgeting, e-GP และ/หรือระบบอ่ืนๆ อย่ำงเต็มรูปแบบ 
จ ำเป็นต้องท ำกำร cleansing รหัสหรือข้อมูลท่ีปัจจุบันยังไม่
อยู่ในมำตรฐำนเดียวกันใหต้รงกันก่อน และปรับ
ระบบปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆใหเ้ข้ำกนัได้

กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับ e-
GP, e-Budgeting และ/หรือระบบอืน่ๆ อย่ำงเต็ม
รูปแบบ เพื่อให้กำรส่ง ประมวล และรับข้อมูล
เป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ

 ร้อยละระดับควำมส ำเร็จในกำรเชื่อมโยง
ระบบ GFMIS กับระบบอ่ืนๆ 

1) กรมบัญชีกลำง
2) ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลงั
3) ส ำนักงบประมำณ
4) หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องของระบบ
อ่ืนๆ
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จด้านการเงินและการใช้จา่ย
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การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง

กำรพัฒนำระบบกำรเงินกำรใช้จ่ำเพิ่มเติม เช่น ระบบบริหำร
เงินสดที่สมบูรณ์และระบบบริหำรหนี้ เกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน 
และ/หรือยังไม่เคยมีมำก่อน ดังนั้น กำรได้รับกำรสนับสนุนจำก
ผู้บริหำรระดับสูงของประเทศและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จะท ำให้เกิด
ระบบท่ีมีประสิทธิภำพได้

ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
สูร่ัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย

การฝึกอบรมการใช้ระบบ
การเงินและการใช้จ่าย

เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรเงินและกำรใช้
จ่ำยของทุกหน่วยงำนควรได้รับกำรฝึกอบรมกำรใช้ระบบกำรเงิน
และกำรใช้จ่ำยแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีกำรทบทวนเป็นระยะ  ๆ
โดยเฉพำะเมื่อระบบมีกำรพัฒนำเพิ่มเติม

เทคโนโลยีด้ำน ICT จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำระบบกร
เงินและกำรใช้จ่ำย และระบบย่อยต่ำงๆ และกำรบูรณำกำรข้อมูล
และเช่ือมโยงระบบต่ำง เๆข้ำด้วยกันอย่ำงเต็มรูปแบบ

เทคโนโลยีด้าน ICT 

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

การเตรียมความพร้อมคน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง



ICT INFRASTRUCTURE



ภาพรวมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน
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ท่ีมำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมลู

กำรสร้ำงนวัตกรรม

กำรเข้ำถึง/โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรพัฒนำทุนมนุษย์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

ควำมพร้อมด้ำนไอซีทีโดยรวม

ประเมินคุณภำพโดยรวมของไอซีทีในประเทศ และผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ

Networked Readiness Index (NRI)
ประเมินควำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวัตกรรม ควำมส ำคัญของ
กำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ

Global Competitiveness Index: Innovation
ประเมินกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต และควำมสำมำรถของประชำกร
ในกำรใช้ประโยชน์จำกไอซีทเีพื่อยกระดบัคุณภำพชีวิต

ICT Development Index (IDI)

ประเมินควำมคืบหน้ำของหน่วยงำนภำครฐัในกำรเข้ำสู่ระบบ
ดิจิทัล และคุณภำพ e-Service ของภำครัฐ

UN e-Government Development Index
ประเมินคุณภำพของทุนมนุษย์ โดยพิจำรณำจำกระดับกำรศึกษำ 
และอัตรำกำรรูห้นงัสือของประชำกร

Human Capital Index (HCI)

*ข้อมูลปี 2557*ข้อมูลปี 2559*ข้อมูลปี 2559

*ข้อมูลปี 2559 *ข้อมูลปี 2558 *ข้อมูลปี 2559

สูงสุดอันดับท่ี 2 ของอำเซียน

ปริมำณแบนด์วิดท์

3rd อินโดนีเซีย

4th ฟิลิปปินส์
5th ไทย
6th เวียดนำม
7th สปป. ลำว

อันดับที่ 57 ของโลก

2nd มำเลเซีย

3rd บรูไน
4th ไทย
5th ฟิลิปปินส์
6th เวียดนำม

อันดับที่ 74 ของโลก

1st สิงคโปร์

2nd มำเลเซีย
3rd ไทย
4th อินโดนีเซีย
5th ฟิลิปปินส์

อันดับที่ 62 ของโลก

1st สิงคโปร์

2nd มำเลเซีย
3rd ไทย
4th ฟิลิปปินส์
5th เวียดนำม

อันดับที่ 48 ของโลก

2nd มำเลเซีย

3rd ฟิลิปปินส์
4th ไทย
5th บรูไน
6th เวียดนำม

อันดับที่ 77 ของโลก

สูงสุดอันดับท่ี 2 ของอำเซียน

ควำมเร็วบรอดแบนด์เฉลี่ย

ต่ าสุดอันดับท่ี 6 ของอำเซียน

ต้นทุนบรอดแบนดม์ีสำย

ต่ าสุดอันดับท่ี 5 ของอำเซียน

ต้นทุนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ต่ าสุดอันดับท่ี 4 ของอำเซียน

ต้นทุนบรอดแบนด์ผ่ำนโทรศัพท์

อันดับท่ี 6 ของอำเซียน

สัดส่วนกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต

สูงสุดอันดับท่ี 4 ของอำเซียน

สัดส่วนกำรใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่

สูงสุดอันดับท่ี 2 ของอำเซียน

สัดส่วนกำรใช้อินเทอร์เน็ตผำ่นโทรศัพท์เคลื่อนที่

อันดับท่ี 67 ในปี 2558 อันดับท่ี 103 ในปี 2553

อันดับท่ี 102 ในปี 2558 อันดับท่ี 57 ในปี 2558



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รบับริการจากดิจิทลัภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานรฐับาลดิจิทัล
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานสงักัดกระทรวง เช่น 

บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล
ดิจิทัลในปัจจุบัน

ระบบ GIN

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

สพธอ.

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ระบบ G-Cloud

ระบบ G-Cert

ระบบ G-SaaS

ระบบ GIN Conference

ระบบ MailGoThai

ระบบ e-Saraban

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาชน



Best Practice: X-Road (Estonia)

178

X-Road คือโครงข่ำยหลัก (backbone) ของกำรบริกำรภำครัฐของเอสโตเนีย (e-Estonia) ซึ่งจะท ำให้ฐำนข้อมูลของกำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Services) เชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งกำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อให้เกิดควำมรำบรื่นในกำรท ำงำนสูงสุด

X-Road ได้เริ่มเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรในปี 2545 โดย X-Road ได้สร้ำงทำงเชื่อมโยงระหว่ำงฐำนข้อมูลจ ำนวนมำก อำทิ ข้อมูลจดทะเบียน
ยำนพำหนะ ข้อมูลศุลกำกร ข้อมูลประชำกร หรือแม้กระทั่งข้อมูลธนำคำรพำณิชย์ โดยจ ำนวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ มีอยู่ประมำณ 
600,000 ชุดข้อมูล และเติบโตขึ้นจนในปี 2556 มีชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันบน X-Road ถึง 287 ล้ำนข้อมูล ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 487 เท่ำใน 10 ปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• Estonian Information 
System Authority

Source: Digital Technologies Hub (www.digitaltechnologieshub.edu.au)

ระบบบูรณำกำรงำนบริกำร
ข้ำมหน่วยงำน

ความส าเร็จและประโยชน์

• ฐำนข้อมูลมีกำรเชื่อมโยงกัน ท ำให้เกิดกำรให้บริกำร e-Services แบบบูรณำกำร
• หน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ จะไม่ถูกจ ำกัดในประเด็นเร่ืองของข้อมลูในกำรใชป้ระโยชน์จำกข้อมลูประเภทใดประเภทหนึ่งหรือผู้ใหบ้ริกำรซอฟต์แวรป์ระเภทใดประเภทหนึ่ง
• กำรท ำงำนของภำครัฐมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ลดต้นทุนกำรท ำงำนของภำครัฐลง

E- Institution - institutionview

Population 
Register

Health 
Insurance 
Register

Vehicle 
Register

Document 
record 

management 
systems

Document 
repository

Energy Telecom
Banks

Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server

Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server

Public Sector Private Sector

Internet X-Road
Security Server Security Server Security Server Security Server

Adapter Server

X-GIS

Adapter Server

Administrative System of 
the state information system

ID-Card & 
Mobile ID

E-Country - Countryview

Government Portal – Your Estonia

User Interfaces Certification centerX-Road Center

X-Road Certification Center

Server 1

Server 2 Monitoring

Helpdesk



Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพืน้ฐานรัฐบาลดิจิทลั
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การให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการภาครัฐและประชาชน

การพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล

การบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานรัฐ

 จัดสรรคลื่นควำมถี่ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐผู้
ให้บริกำรประชำชน ที่ต้องกำรใช้งำนควำมถี่
เพ่ือยกระดับกำรบริกำรให้เป็นอัตโนมัติมำกขึ้น

 มีระบบ Analytics บนแพลตฟอมร์มคลำวด์ของ
รัฐ เพ่ือวิเครำะห์และประมวลกิจกรรมของรัฐ
บำงกิจกรรมบนโครงสร้ำง

 มีระบบศูนย์ข้อมลูที่ทันสมัย สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์
เสมือน (VM) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

 มีแพลตฟอร์มมำตรฐำนส ำหรับหน่วยงำน
ภำครัฐที่สำมำรถน ำไปใช้พัฒนำงำน
บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประหยัดทรัพยำกร

 มีช่องทำงกำรให้บริกำรรัฐบำลดิจิทัลที่
หลำกหลำยช่องทำงแก่ประชำชน ตำม พ.ร.บ. 
อ ำนวยควำมสะดวกฯ

 มีกำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงำนรัฐ (G-SaaS)

 มีระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐส ำหรับ
หน่วยงำนผู้ให้บริกำรประชำชน

 กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (GIN) ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงำนรัฐที่มีควำม
ต้องกำร

 กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (G-
Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนรัฐที่มี
ควำมต้องกำร

 กำรยกระดับควำมสำมำรถและสร้ำง
ควำมพร้อมของบุคลำกรเพ่ือส่งเสริม
รัฐบำลดิจิทัล (Government Digital 
Skills)

 พัฒนำระบบศูนย์ประสำนงำนควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศภำครัฐ 
(G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่
มีควำมต้องกำร 

 มีโครงกำรกำรจัดซื้อกำรบริกำรด้ำน IT โซลูชัน 
ซอฟต์แวร์ และฮำร์ดแวร์โดยรวม โดยเป็นกำร
รวมซื้อจำกภำคเอกชนโดยรัฐ เพ่ือลดตุ้นทน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของประเทศ

 ลงทุนพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงให้เชื่อมต่อไปยังทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ

 ลงทุนพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัย
ของเครือข่ำย

 จัดอบรมและเพ่ิมทักษะเชิงดิจิทัลแก่
เจ้ำหน้ำที่

เป้าประสงค์: การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรฐัด้วยการสนับสนุนการท างานบนโครงสร้าง
พื้นฐานกลาง

ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลางด้าน ICT ส าหรับบริหาร
ภาครัฐให้ทั่วถึงทั้งประเทศ

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ 
ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล

ยกระดับการท างานของหน่วยงาน
รัฐด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
กลาง ที่สามารถจัดสรรทรัพยากร

ได้อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ



ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น
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ระดับการพัฒนา การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานกลางด้าน ICT 
ส าหรับบริหารภาครัฐให้
ทั่วถึงทั้งประเทศ

โครงกำร Government Shared Services (โครงกำร
กำรจัดกำรรวมซื้อซอฟต์แวรแ์ละโซลูชนัจำกเอกชน)

 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร  รวบรวมข้อมูลควำมตอ้งกำรกำรซื้อบรกิำร
ซอฟต์แวร์ และโซลูชันต่ำงๆ จำกหน่วยงำนรัฐ 
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดซื้อ

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน
กลางด้าน ICT ส าหรับบริการ
ภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
รัฐบาลดิจิทัล

กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำน
ภำครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนรัฐที่มีควำม
ต้องกำร

มีหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้บริกำร GIN กว่ำ 3,816 
หน่วยงำนในปี พ.ศ. 2559 และยังขยำยกำรเชื่อมโยง 
GIN อย่ำงต่อเนื่อง

 อำจพิจำรณำพัฒนำกำรบริกำรด้ำนดิจิทัลต่ำงๆ
บนระบบ GIN ให้สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
อย่ำงรำบรื่น และมีควำมปลอดภัย

กำรพัฒนำระบบคลำวดภ์ำครัฐ (G-Cloud) ให้
ครอบคลุมทุกหนว่ยงำนรัฐที่มีควำมต้องกำร

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีหน่วยงำนภำครัฐใช้บริกำร 
G-Cloud จ ำนวน 343 หน่วยงำน 1,101 ระบบ

พิจำรณำพัฒนำกำรบริกำรบนแพลตฟอรม์ G-
Cloud ให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมลูได้บนระบบ
คลำวด์ พร้อมทั้งมีควำมปลอดภัยที่สูงขึ้น

กำรพัฒนำระบบศูนย์ประสำนงำนควำมม่ันคงปลอดภัย
สำรสนเทศภำครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงำนที่มีควำมต้องกำร 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 G-CERT ได้ให้บริกำรแก่
หน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 24 หน่วยงำน

ต่อยอดกำรพัฒนำศูนย์ประสำนงำนควำมม่ันคงให้
สำมำรถป้องกันกำรโจมตีระบบเครอืข่ำยของ
หน่วยงำนรัฐอื่นๆ ที่ยังมิได้ติดตั้งระบบ GIN

ยกระดับการท างานของ
หน่วยงานรัฐด้วยการใช้
โครงสร้างพื้นฐานกลาง ที่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้
อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ

โครงกำร Government Data Analytics Center
(พัฒนำระบบ Analytics บนแพลตฟอร์มกลำงของ
ภำครัฐ)

 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร  ส่งเสริมกำรเปิดเผยข้อมูลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของ
ภำครัฐที่สำมำรถเปิดเผยได้สู่สำธำรณะ เพื่อเพิ่ม
ควำมโปร่งใสและใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรได้

โครงกำร Government IoT Network โดยกำรจัดสรร
คลื่นควำมถี่ให้แก่หน่วยงำนผู้ให้บริกำรของภำครัฐ

 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนโครงข่ำยกำรสื่อสำร
ระบบ 4G ที่มีควำมปลอดภัยและสำมำรถสง่ข้อมลู
ได้อย่ำงรวดเร็ว

โครงกำร Data Center Modernization (พัฒนำระบบ 
Data Center ของภำครัฐให้มีกำรใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ)

 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร ผลักดันข้อมูลของหน่วยงำนรัฐที่ไม่มีควำมส ำคัญ
สูงขึ้นสู่ระบบคลำวด์
ประหยัดทรัพยำกร Data Center โดยลดกำรใช้
ทรัพยำกรที่มิไดใ้ช้งำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพออก

1

2

3



แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล

เป้าประสงค์: การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการท างานบนโครงสร้างพื้นฐานกลาง

แนวทาง: การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัลผ่านการบูรณาการการท างานบนโครงสร้างพื้นฐานกลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม                  2) สรอ. 
3) หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง อำทิ กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ กระทรวงมหำดไทย เป็นต้น 

แผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการ
พัฒนา

ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้าน ICT ส าหรับ
บริหารภาครัฐให้ทั่วถึงทั้งประเทศ

บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้าน ICT ส าหรับ
บริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ือ

รองรับรัฐบาลดิจิทัล

ยกระดับการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานกลาง ที่สามารถจัดสรรทรัพยากร

ได้อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ
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กรอบระยะเวลา

การพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุม 

โครงการ Data Center Modernization 

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

ระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2560 (ปีที่ 1)

ระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2561-2562 (ปีที่ 2-3)

ระยะยาว
ปี พ.ศ. 2563-2564 (ปีที่ 4-5)

การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุม

โครงการ Government IoT Network

โครงการ Government Data Analytics Center 

โครงการ Government Shared Services (โครงการการจัดการรวมซื้อซอฟต์แวร์และโซลูชันจากเอกชน)



โครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลระยะสั้น ระยะกลาง และระยาว
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การพัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ใหค้รอบคลุม 

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

โครงการ Government IoT Network

โครงการ Government Data Analytics Center 

ท าระบบบูรณาการข้อมูลที่จ าเป็น

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันภายใน
เริ่มใช้งานและพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึง

ฐานข้อมูล 3D GIS ในพื้นที่น าร่อง

โครงการ Government Shared Services (โครงการการจัดการรวมซื้อซอฟต์แวร์และโซลูชันจากเอกชน)
รวบรวมข้อมูลและเจรจากับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและขาย
บริการ Software และ Solution

การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุม

รวบรวมหน่วยงานที่มีความ
ต้องการ

พัฒนาระบบการขอใช้คลื่นความถี่

พัฒนาและขยายการใช้บริการอย่างต่อเนื่องให้มี
มาตรฐานทั่วประเทศ

โครงการ Data Center Modernization 
ปรับปรุงโครงสร้าง Data Center ให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลด Idle Data Center ลง

อาจพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเจ้าภาพในการเจรจา / ท าการรวมซื้อ
บริการจากเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ด าเนินการติดต้ัง และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

รวบรวมหน่วยงานที่มีความ
ต้องการ

ด าเนินการติดต้ัง และพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุม

รวบรวมหน่วยงานที่มีความ
ต้องการ

ด าเนินการติดต้ัง และพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุม

เริ่มกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่

ศึกษาสถานการณ์ใช้งาน Data 
Center ในปัจจุบัน



เป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดของแผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีตัวชี้วัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

การพัฒนาเครือข่ายสือ่สารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานรฐัทีม่ีความ
ต้องการ

เชื่อมโยงโครงสรำ้งพื้นฐำนกลำงเพื่อสนบัสนุนกำรให้บรกิำร
อิเล็กทรอนิกสใ์ห้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนภำครฐัด้วยกำร
พัฒนำเครือข่ำยสือ่สำรขอ้มูลเชือ่มโยงหน่วยงำนภำครฐั 
(GIN) และกำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครฐั (G-Cloud) เพื่อ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนรฐัได้สะดวกยิง่ขึ้น

 ระบบเครือข่ำยสื่อสำรสำรสนเทศ
และระบบคลำวด์ภำครัฐภำยในมี
ควำมพร้อมใช้งำนและมีควำม
ครอบคลุมเช่ือมโยงทุกหน่วยงำน
ภำครัฐ

 ระบบมีควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร (SLA) 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 99.95
 มีหน่วยงำนภำครัฐใช้เครือข่ำย GIN G-

Cloud เพิ่มขึ้น
 ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร G-Cloud 
ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 99.5
 มีระบบและโครงกำรที่ติดตั้ง G-Cloud 
จ ำนวนสะสมเพิ่มขึ้น

1) ส ำนักงำนรัฐบำลดจิิทัล

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ 
(G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
รัฐที่มีความต้องการ

การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงาน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานที่มีความต้องการ 

พัฒนำระบบศนูยป์ระสำนงำนควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศภำครฐั (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนท่ีมี
ควำมต้องกำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน
อิเล็กทรอนิกสท่ี์มีควำมรำบรืน่ ปลอดภัย และสร้ำงควำม
มั่นใจแก่ผู้ใช้บรกิำรโครงสร้ำงพื้นฐำนรฐั

 มีระบบวิเครำะห์/เฝ้ำระวังภัย
คุกคำม รวมถึงกำรแจ้งเหตุไปยัง
หน่วยงำนที่ถูกคุกคำมตลอด 24 
ช่ัวโมง

 จ ำนวนครั้ง (ต่อปี) ที่ระบบเครือข่ำยไม่
สำมำรถใช้งำนได้เกินกว่ำ 24 ช่ัวโมง
 จ ำนวนครั้ง (ต่อปี) ที่เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถ
แก้ไขระบบเครือข่ำยให้ใช้งำนได้ตำมปกติ
ภำยใน 24 ช่ัวโมง

1) ส ำนักงำนรัฐบำลดจิิทัล
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

โครงการ Data Center Modernization 
(พัฒนาระบบ Data Centre ของภาครัฐ
ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ)

ในปัจจุบัน Data Center ของภำครัฐ มีกำรอัตรำกำรใช้งำน
ไม่เต็มประสิทธภิำพเท่ำท่ีควร ท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยสว่นเกนิ
จ ำนวนมำก ดังนั้น กำรพัฒนำระบบ Data Centre ให้มีกำร
ใช้งำนอย่ำงมีประสทิธิภำพ จะช่วยประหยัดเงินทุนภำครฐั

 Data Center ของภำครัฐมีกำรใช้
งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีอัตรำ
กำรใช้งำนของแต่ละศูนย์สูงขึ้น

 อัตรำกำรใช้งำน Data Center (Utilization 
Rate) ของแต่ละศูนย์มำกกว่ำร้อยละ 50
 งบประมำณด้ำน ICT ที่ช่วยให้หน่วยงำน
ภำครัฐประหยัดได้ต่อปี

1) ส ำนักงำนรัฐบำลดจิิทัล

โครงการ Government IoT Network 
โดยการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่
หน่วยงานผู้ให้บริการของภาครฐั

กำรจัดสรรคลื่นควำมถีท่ี่มีในปัจจบุันให้มปีระสิทธภิำพมำก
ขึ้น เป็นส่วนส ำคัญ เนื่องจำก ในปัจจุบัน หน่วยงำนภำครัฐผู้
ให้บริกำรประชำชน อำทิ หน่วยงำนด้ำนสำธำรณูปโภค เป็น
ต้น ยังไม่มีกำรจดัสรรคลื่นควำมถี่ให้ ท ำให้ต้นทุนในกำร
พัฒนำเทคโนโลยีดิจทัิลท่ีใช้งำนคลื่นควำมถีสู่งกว่ำท่ีควร

 เกิดกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ที่มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมทั่วถึง
ทุกหน่วยงำนที่จ ำเป็น

 มีกำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีให้แก่หน่วยงำนของ
รัฐอย่ำงทั่วถึงและเหมำะสมตำมอัตรำกำรใช้
งำนจริง

1) ส ำนักงำนรัฐบำลดจิิทัล
2) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
4) กสทช.

โครงการ Government Data Analytics 
Centre (พัฒนาระบบ Analytics บน
แพลตฟอร์มกลางของภาครัฐ) 

ระบบ Analytics บนแพลตฟอร์มกลำงจะชว่ยเพิม่
ประสิทธิภำพของหน่วยงำนรฐัท่ีเก็บขอ้มลู หรือใช้บรกิำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงของรฐั ท ำให้กำรท ำงำนท ำได้รวดเร็ว

 เพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพ
ของกำรวิเครำะห์ข้อมูลของ
ภำครัฐ

 จ ำนวนชุดข้อมูลบน Cloud ที่ถูกวิเครำะห์
ด้วยระบบ Analytics
 ระยะเวลำในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ประหยัดได้

1) ส ำนักงำนรัฐบำลดจิิทัล
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

โครงการ Government Shared 
Services (โครงการการจัดการรวมซื้อ
ซอฟต์แวร์และโซลูชันจากเอกชน)

กำรลงทุนพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนในปรมิำณมำกพรอ้มๆ 
กัน จะช่วยให่เกดิกำรประหยดัต่อขนำด เกิดอ ำนำจในกำร
ต่อรองซ้ือซอฟแวร์ ฮำร์แวร์ และโซลูชันกับบรษิัทผู้ให้บริกำร
รำยใหญ่มำกยิ่งขึน้

 หน่วยงำนภำครัฐมีควำมร่วมมือ
กันในกำรให้ข้อมูลควำมต้องกำร
ใช้บริกำรซอฟต์แวร์และโซลูชัน
 ภำครัฐไทยประหยัดงบประมำณ
ในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ลง

 ต้นทุนกำรจัดหำซอฟต์แวร์และ
โซลูชันของภำครัฐลดลงร้อยละ 10
 มีระบบฐำนข้อมูลควำมต้องกำรใช้งำนบริกำร
ซอฟต์แวร์และโซลูชันของหน่วยงำนรัฐ

1) ส ำนักงำนรัฐบำลดจิิทัล
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
3) กรมบัญชีกลำง



ปัจจัยแห่งความส าเร็จด้านโครงสร้างพืน้ฐานการรัฐบาลดิจิทลั
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
สู่รัฐบาลดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รัฐบาลดิจิทัล

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

การเตรียมความพร้อมคน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหำรระดับสูงจะต้องมีกำรวำงแผนงำนให้บุคลำกรใน
สังกัด เรียนรู้และใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอิเล็กทรอนิกส์ในกำรท ำงำน 
เพื่อก่อให้เกิดกำรยกระดับกำรท ำงำนในทั่วถึงทั้งองค์กร

เทคโนโลยีด้าน ICT 

เทคโนโลยีด้ำน ICT ที่มีควำมทันสมัยขึ้น จะท ำให้
ประสิทธิภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับรัฐบำลดิจิทัลในอนำคต
สูงขึ้น ดังนั้น กำรพิจำรณำด ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนจึง
ควรค ำนึงถึงเทคโนโลยีใหม่ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อ
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรด้วย

การให้บริการแบบรวมศูนย์

กำรรวมศูนย์โครงสร้งพื้นฐำนกลำงของรัฐ เพื่อรองรับกำร
ให้บริกำรรัฐบำลดิจิทัล เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำรประหยัดต่อ
ขนำด ท ำให้งบประมำณรัฐฯ ถูกใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด



Digital Government Academy 



ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

• ปริมำณบุคลำกร IT
จ ำนวนมำกแต่ขำด
คุณภำพ

ทัศนคติ การศึกษา สมรรถนะ

การขาดแคลนก าลังคนค่าตอบแทน

เส้นทางอาชีพ

• จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ในสำขำ 
ICT มีน้อยลงเรื่อยๆ เพรำะ
ค่ำนิยมของเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจ
งำนทำงนีน้้อยลงเนื่องจำกเห็น
เป็นเรื่องยำกและได้รำยได้ไม่สูง
มำกในระยะแรก

• บุคลำกรรุ่นใหม่ที่สำมำรถท ำงำน
ด้ำน IT ได้มีจ ำนวนจ ำกัด และมี
ทัศนคติที่เปลี่ยนไป เช่น เปลี่ยน
งำนบ่อยและขำดควำมอดทน

• ค่ำนิยมของคนรุ่นใหม่นิยมที่จะ
ประกอบอำชีพอิสระ และท ำ 
Startup

• บัณฑิตด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของประเทศส่วน
ใหญ่จะมำจำกสำขำ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ขณะท่ี
บัณฑิตด้ำนวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ท่ีสำมำรถจะ
พัฒนำซอฟต์แวร์และเข้ำสู่
อุตสำหกรรม IT ได้มีจ ำนวน
น้อยกว่ำมำก

• นักศึกษำรุ่นใหม่ไม่นิยมเรียน
ด้ำน Computer Science หรือ 
Computer Engineer เพรำะ
เป็นสำขำที่ยำก

• ประเทศไทยขำดแคลน
แรงงำนท่ีมีทักษะด้ำนเทคนิค 
(Technical Skill) แรงงำน
ของไทยกว่ำร้อยละ 50 มี
กำรศึกษำเพียงระดับประถม

• จ ำนวนบุคลำกร IT ทีมี่
คุณภำพมีจ ำกัด เกิดกำร
แย่งตัวกัน ท ำให้เงินเดือน
ค่อนข้ำงสูง

• บัณฑิตด้ำน IT จ ำนวนมำก
ไม่สำมำรถหำงำนตรงกับ
สำขำที่เรียนมำได้ 
เนื่องจำกจบมำไม่ตรงกับ
ควำมต้องกำร

1 2 3

4

5

6
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การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้าน IT เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศสู่รฐับาลดิจทิัล



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ (Stakeholders) 
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Best Practice ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: Korean’s Efforts for e-Government

การปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ IT 
• พัฒนำ IT ที่เกี่ยวกับ HR  และปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำรเรียนรู้ IT 

เช่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนประถม
และมัธยม รวมทั้งเครือข่ำยกำรศึกษำระดับชำติส ำหรับห้องสมุดที่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร,์ หลักฐำนกำรศึกษำ และงำนทะเบียนกำรศึกษำ

กิจกรรม
• ฐำนข้อมูลงำนทะเบียน: เครือข่ำย E1-level-communication 

ส ำหรับโรงเรียนประถมและมัธยม (100%), 1 คอมพิวเตอร์ต่อ
นักเรียน 5 คน

• E-Learning: เนื้อหำกำรศึกษำกว่ำ 8,000 ประเภท (เช่น 
Edunet) ส ำหรับประชำชน,  e-learning ที่โรงเรียน

• งำนทะเบียนกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ: กำรด ำเนินงำนออนไลน์
ของงำนที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ, กำรแจกเอกสำรออนไลน์ (เช่น 
ประกำศนียบัตร)

การ Outsource
• กำร Outsource งำนบำงอย่ำงให้ภำคเอกชน เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนที่

มีประสิทธิภำพของภำครัฐ โดยอำศัยกำรสนับสนุนจำกประธำนำธิบดีเพื่อ
ไม่ให้เกิดกำรต่อต้ำนจำกข้ำรำชกำร โดยประธำนำธิบดีมีบทบำทใน e-
Government Committee

การปรับวัฒนธรรมข้าราชการ
• กำรเปล่ียนวัฒนธรรมของข้ำรำชกำร โดยกำรเปล่ียนวัฒนธรรมของ

องค์กรและกำรปรับโครงสร้ำงกระบวนกำร เกิดจำกทั้งกำรปฏิรูปภำครัฐ
และ e-Government

• ปรับโครงสร้ำงกำรกระตุ้นและแรงจูงใจของข้ำรำชกำร
• จัดตั้งระบบแรงจูงใจ (Incentive Compatible System)
• ปฏิรูปพฤติกรรมที่มีมำนำนให้เป็นทำงกำรมำกขึ้น (กำรเก็บ

ควำมลับ กำรท ำงำนแบบส่วนย่อย และกำรปกป้องตนเอง)
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การฝึกอบรม
• กำรฝึกอบรมและกำรจัดกำรศึกษำด้ำน IT ให้แก่ข้ำรำชกำร 

โดยเน้นที่กำรอบรมและกำรพัฒนำอำชีพของข้ำรำชกำร มีกำร
จัดตั้งสถำบันและโปรแกรมกำรอบรมหลำยแห่ง เช่น National 
Computer Center ซึ่งให้กำรอบรมด้ำนคอมพิวเตอร์ และ 
e-Government ส ำหรับข้ำรำชกำร เพื่อพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรภำครัฐส ำหรับ e-Government 

• ในปี 2558 หน่วยงำน Smart Training ของ Central 
Official Training Institute จัดให้มีกำรศึกษำด้ำน IT 
ส ำหรับข้ำรำชกำร เพื่อสะท้อนอุปสงค์ที่ เพิ่มขึ้น
ส ำหรับ cyber-education และ e-learning โดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟน และแท็ปเล็ท

1
2

3 4



Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบคุลากรภาครัฐ
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การให้บริการ
ผู้รับการฝึกอบรม

การพัฒนา
ผู้ฝึกอบรม

การพัฒนาระบบ
ฝึกอบรม

การบริหารจัดการ

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัล
ให้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบออนไลน์ และ
ทำงไกล โดยรวมไว้ที่ศูนย์กลำง (Hub) 
ให้แก่บุคลำกรภำครัฐระดับต่ำงๆ

 กำรจัดท ำระบบ Career Path เพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนรูท้ักษะดิจิทัลที่
จ ำเป็นตลอดอำชีพของเจ้ำหน้ำที่

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัล
ให้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ และมีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้กับสถำบันกำรศึกษำและ
องค์กรด้ำนกำรศึกษำด้ำนดิจิทัล
ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตร/
เทคนิคกำรฝึกอบรม

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัลบูรณำ
กำรสื่อกำรฝึกอบรม หลักสูตร 
ตลอดจนเทคนิคและแนวทำงกำร
พัฒนำ/ฝึกฝนที่ศูนย์กลำง (Hub) และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอื่นและ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ 

 กำรจัดฝึกอบรมพัฒนำทักษะดิจิทัลแก่
บุคลำกรทุกระดับอย่ำงทั่วถึง 

 กำรประเมินเพื่อก ำหนดระดับควำมรู้และ
ทักษะด้ำนดิจิทัลที่ลักษณะงำนภำครัฐแต่
ละประเภท และแต่ละระดับจ ำเป็นต้องมี 

 ก ำหนดวิธีกำรประเมินทักษะด้ำนดิจิทัล
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลงำน
ของเจ้ำหน้ำที่

 กำรใช้ฐำนข้อมูลบุคลำกรในกำรวำงแผน
พัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัลมีกำร
ให้บริกำรระบบ e-Learning ระบบกำร
ฝึกอบรมร่วม และ/หรือระบบกำร
ฝึกอบรมทำงไกล/ที่บ้ำน

 กำรจัดท ำระบบกำรฝึกอบรมออนไลน์
ขนำดใหญ่

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัลมี
ระบบฐำนข้อมูลผู้รับกำร
ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ฝึกอบรม
สำมำรถรับทรำบและประเมิน
ผู้รับกำรฝึกอบรมได้ และ
ปรับปรุงเทคนิคหรือแนว
ทำงกำรฝึกอบรมของตน

 กำรบูรณำกำรข้อมูลศักยภำพ
บุคลำกรเพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบ
อื่นๆ เช่น ระบบทรัพยำกรมนุษย์

 กำรปรับปรุงหลักสูตรพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัลให้เหมำะสมกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง

 กำรจัดท ำระบบประเมินควำมรู้และ
ทักษะด้ำนดิจิทัลของผู้รับกำร
ฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรม

 กำรส ำรวจเพื่อระบุควำมพร้อมด้ำนดิจิทัล
ของหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ 

 กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และ
องค์กรด้ำนกำรศึกษำด้ำนดิจิทัล เพื่อ
ก ำหนดและพัฒนำแผนแม่บทหลักสูตร
กำรฝึกอบรมด้ำนดิจิทัล

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่
บุคลำกรภำครัฐในวงจ ำกัด  เช่น Digital 
Government Academy เพื่อให้มีทักษะ
ด้ำนดิจิทัลที่เหมำะสมส ำหรับ
ด ำเนินงำน

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัลมี
กำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของผู้
ฝึกอบรม

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัล
ให้บริกำรด้ำนพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรภำครัฐ และจัดฝึกอบรมและ
เพิ่มทักษะเชิงดิจิทัลแก่ผู้รับกำร
ฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรม

 กำรพัฒนำแผนกำรฝึกอบรมบุคลำกร
ภำครัฐด้ำนดิจิทัลในระดับเบ้ืองต้น การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเชิงดิจิทัลด้าน
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

การบูรณาการข้อมูล
ทุกข้ันตอนด้านศักยภาพ

บุคลากรภาครัฐ
กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับบริการด้าน
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐทั้ง
ระบบ ผ่านการเช่ือมโยง

ข้อมูล ณ จุดเดียว

เป้าประสงค์: การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครฐัให้มีทักษะความเชี่ยวชาญส าหรบัรฐับาลดจิิทัล



ช่องว่างการพัฒนาของภาครัฐไทยด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็น
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ระดับการ
พัฒนา

การด าเนินการที่ควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจุบัน 

และโครงการที่จัดท าหรือมีแผนจะจัดท า
ช่องว่างการพัฒนาฯ

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เชิงดิจิทัลด้าน
ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

โครงกำร Thailand Digital 
Government Academy เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรภำครัฐให้มีทักษะ
ด้ำนระบบรัฐบำลดิจิทัล

อยู่ระหว่ำงใชง้ำน
ส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) วำงแผนกำร
ยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐด้ำนดิจิทัลต่อไป

 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัลมีกำร
ให้บริกำรระบบ e-Learning ระบบกำร
ฝึกอบรมร่วม และ/หรือระบบกำรฝึกอบรม
ทำงไกล/ที่บ้ำน

 กำรจัดท ำระบบกำรฝึกอบรมออนไลน์
ขนำดใหญ่

การยกระดับ
บริการด้าน
ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐทั้งระบบ 
ผ่านการเชื่อมโยง
ข้อมูล ณ จุดเดียว

กำรก ำหนดทักษะเชิงดิจิทัลที่จะเป็น
ส ำหรับบุคลำกรภำครัฐในแต่ละระดับ 
เพื่อให้บุคลำกรมทีักษะที่เหมำะกับงำน 
และได้รับกำรพัฒนำศักยภำพที่
เหมำะสม

อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกับส ำนักงำน
ก.พ.

 กำรประเมินเพื่อก ำหนดระดับควำมรู้และ
ทักษะด้ำนดิจิทัลที่ลักษณะงำนภำครัฐแต่
ละประเภท และแต่ละระดับจ ำเป็นต้องม ี

 ก ำหนดวิธีกำรประเมินทักษะด้ำนดิจิทัลให้
เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลงำนของ
เจ้ำหน้ำที่

 กำรใช้ฐำนข้อมูลบุคลำกรในกำรวำงแผน
พัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ

กำรยกระดับให้ Thailand Digital 
Government Academy เป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ภำครัฐด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรทุก
หน่วยงำนและทุกระดับ

อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนด ำเนินกำร  ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัลบูรณำกำร
ส่ือกำรฝึกอบรม หลักสูตร ตลอดจนเทคนิค
และแนวทำงกำรพัฒนำ/ฝึกฝนที่ศูนย์กลำง
(Hub) และเชื่อมโยงข้อมลูกับหน่วยงำนอ่ืน
และสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ 

 กำรจัดฝึกอบรมพัฒนำทักษะดิจทิัลแก่
บุคลำกรทุกระดับอย่ำงทั่วถึง 

1

3



แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

เป้าประสงค์: การเพิ่มศักยภาพบคุลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทกัษะความเชีย่วชาญด้านระบบรัฐบาลดิจิทัล

แนวทาง: การยกระดับด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมลู ณ จุดเดียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หน่วยงานสนับสนุน: 1) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนการด าเนินงานทั้งหมด

ระดับการ
พัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านการ
บริหารสินทรัพย์

การบูรณาการข้อมูลทุกข้ันตอนการบริหาร
สินทรัพย์กับหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดับการบริหารสินทรัพย์ทั้งระบบ 
ผ่านการเช่ือมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว

โค
รง
กา

รส
 าค

ัญ
แล

ะโ
คร

งก
าร
ย่อ

ยต
่าง
ๆ

1 2 3

กรอบระยะเวลา

โครงการ Thailand Digital Government Academy เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะด้านระบบ

รัฐบาลดิจิทัล

การก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสม
กับงาน และได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม

การยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการทุกหน่วยงานและทุกระดับ

ระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2560 (ปีที่ 1)

ระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2561-2562 (ปีที่ 2-3)

ระยะยาว
ปี พ.ศ. 2563-2564 (ปีที่ 4-5)



โครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการ Thailand Digital Government Academy โครงกำร Thailand Digital Government Academy (DGA) หรือโครงกำรยกระดับควำมสำมำรถและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลบุคลำกร ICT ภำครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐใหม้ี
ทักษะควำมเชี่ยวชำญดำ้นระบบรัฐบำลดจิิทัลใหบ้รรลุผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเศรษฐกจิดิจิทัลของ
รัฐบำล

1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

การก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลทีจ่ าเป็นส าหรับ
บุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ

กำรก ำหนดทักษะเชิงดิจิทัลท่ีจ ำเป็นส ำหรับบุคลำกรภำครัฐในแต่ละระดับ เพื่อให้บุคลำกรมีทักษะที่เหมำะสมกับ
แต่ละบุคคล และได้รับกำรพัฒนำศักยภำพท่ีเหมำะสม และก ำหนดวธีิกำรประเมินทกัษะดำ้นดิจิทัลให้เปน็สว่น
หนึ่งของกำรประเมินผลงำนของบคุลำกร

1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

การยกระดับให้ Thailand Digital Government 
Academy เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลของข้าราชการทุก
หน่วยงานและทกุระดับ

กำรยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำศักยภำพบคุลำกรภำครัฐ
ด้ำนดิจิทัล ปรับให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำนดจิิทัลบรูณำกำรสือ่กำรฝึกอบรม หลักสูตร ตลอดจนเทคนิคและ
แนวทำงกำรพัฒนำ/ฝึกฝนท่ีศูนยก์ลำง (Hub) และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืนและสถำบันกำรศึกษำตำ่งๆ  
รวมทั้งกำรจัดฝึกอบรมพัฒนำทักษะดจิิทัลแก่บคุลำกรทุกระดับอย่ำงท่ัวถึง 

1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2560 2561 2562 2563 2564 …

โครงการ Thailand Digital 
Government Academy 

การก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลทีจ่ าเป็นส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ 

การยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลของข้าราชการทุกหน่วยงาน
และทุกระดับ

ใช้ระบบเดิมและท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

การศึกษาทักษะเชิงดิจิทัลท่ีจ าเป็น
ส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ

เริ่มใช้งานและท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

การก าหนดวิธีการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัลให้เป็นส่วนหน่ึง

ของการประเมินผลงานบุคลากร

การปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงและความต้องการ

ศูนยฝ์ึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลบูรณาการสื่อการฝึกอบรม หลักสูตร ตลอดจน
เทคนิคและแนวทางการพัฒนา/ฝึกฝนท่ีศูนย์กลาง (Hub) และเช่ือมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงานอื่นและสถาบันการศึกษาต่างๆ 

การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล
แก่บุคลากรทุกระดับอย่างท่ัวถึง 



เป้าหมายและดัชนีชี้วัดของแผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการ Thailand Digital 
Government Academy

โครงกำร Thailand Digital Government Academy 
(DGA) หรือโครงกำรยกระดับควำมสำมำรถและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลบุคลำกร ICT ภำครัฐ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรของหน่วยงำน
ภำครัฐให้มีทักษะควำมเชี่ยวชำญด้ำนระบบรัฐบำล
ดิจิทัลให้บรรลุผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบำล

Thailand Digital Government Academy ส ำรวจและ
จัดท ำฐำนข้อมูลท่ีเป็นปจัจุบันด้ำนบคุลำกร ICT 
ภำครัฐ เพื่อใช้วำงแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ
, จัดท ำแนวทำงกำรบริหำรงำนดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง เพื่อใช้เป็น
แนวทำงด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
และส่งเสริมวสิัยทัศน์และทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรเทศส ำหรับผู้บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสูง รวมทั้งพัฒนำระบบ e-Learning 
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ของบุคลำกรและส่งเสริมกำร
ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ

 ระดับควำมส ำเร็จของ Thailand Digital 
Government Academy  เช่น จ ำนวน
บุคลำกรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม
 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของ

Thailand Digital Government Academy 

1) ส ำนักงำนรัฐบำล
ดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

การก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลที่
จ าเป็นส าหรับบุคลากรภาครัฐ
ในแต่ละระดับ

กำรก ำหนดทักษะดำ้นดิจิทัลท่ีจ ำเป็นส ำหรับบคุลำกร
ภำครัฐในแตล่ะระดับ ท ำให้บุคลำกรมีทักษะที่เหมำะสม
กับงำน และได้รับกำรพัฒนำศักยภำพท่ีเหมำะสม และ
ก ำหนดวิธีกำรประเมินทักษะด้ำนดจิิทัลให้เป็นสว่นหน่ึง
ของกำรประเมินผลงำนของบุคลำกร

กำรก ำหนดทักษะดำ้นดิจิทัลท่ีจ ำเป็นส ำหรับบคุลำกร
ภำครัฐในแตล่ะระดับ  เพื่อให้บุคลำกรมีทักษะด้ำน
ดิจิทัลท่ีเหมำะสมกับกำรปฏิบตัิงำน และ/หรือได้รับ
กำรฝึกอบรมทักษะด้ำนดจิิทัลท่ีจ ำเปน็ในกำร
ด ำเนินงำน  โดยก ำหนดให้ทักษะดำ้นดิจิทัลเป็นส่วน
หนึ่งของกำรประเมินผลงำนของบคุลำกร เพื่อให้กำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงแทจ้ริง

 ร้อยละกำรด ำเนินงำนกำรก ำหนดทักษะด้ำน
ดิจิทัลท่ีจ ำเป็นและให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ประเมินผลตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

1) ส ำนักงำนรัฐบำล
ดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)
2) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน

การยกระดับให้ Thailand 
Digital Government Academy 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการทุก
หน่วยงานและทกุระดับ

กำรยกระดับให้ Thailand Digital Government 
Academy เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ภำครัฐด้ำนดิจิทัล ปรับให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้ำน
ดิจิทัล บูรณำกำรสือ่กำรฝึกอบรม หลักสูตร ตลอดจน
เทคนิคและแนวทำงกำรพัฒนำ/ฝึกฝนท่ีศูนย์กลำง
(Hub) และเชื่อมโยงข้อมูลกบัหนว่ยงำนอ่ืนและ
สถำบันกำรศึกษำตำ่งๆ  รวมทั้งกำรจัดฝึกอบรมพัฒนำ
ทักษะดิจิทัลแก่บุคลำกรทุกระดับอย่ำงท่ัวถึง 

Thailand Digital Government Academy เป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐดำ้น
ดิจิทัล ให้แก่บุคลำกรทุกระดับอย่ำงท่ัวถึง

 ระดับควำมส ำเร็จของ Thailand Digital 
Government Academy  เช่น จ ำนวน
บุคลำกรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม
 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของ

Thailand Digital Government Academy 
 ร้อยละระดับควำมส ำเร็จในกำรเชื่อมโยง
ระบบ-ข้อมูลด้ำนบุคลำกร ICT กับระบบ
อ่ืนๆ 

1) ส ำนักงำนรัฐบำล
ดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จด้านศักยภาพบคุลากรภาครัฐ
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การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง

กำรก ำหนดให้ทักษะด้ำนดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงำน จ ำเป็นต้อง
ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูงของประเทศและกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยแห่งความส าเร็จสู่รัฐบาลดิจิทัล
ด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

เทคโนโลยีด้าน ICT 

เทคโนโลยีด้ำน ICT จ ำเป็นส ำหรับกำรยกระดับให้ 
Thailand Digital Government Academy เป็นศูนย์กลำงกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐด้ำนดิจิทัล

การมีส่วนร่วมของ
สถาบันด้านดิจิทัล

กำรมี ส่ วนร่ วมขององค์ กรและสถำบันด้ ำนดิจิ ทั ล 
สถำบันกำรศึกษำด้ำน ICT ทั้งในและต่ำงประเทศ ท ำให้เกิดกำร
แบ่งปันควำมรู้ ประสบกำรณ์และเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อน ำไปพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ

การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเงินความเป็นผู้น า

ผู้น ำเข้ำใจ ยอมรับ ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำโครงกำร และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรที่ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน  นอกจำกนี้กำรมีผู้น ำ
ที่มุ่งมั่นจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
ยุ่งยำกและสร้ำงวิสัยทัศน์และแผนนโยบำยส ำหรับ
อนำคต เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้ทุกผ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันโครงกำรและเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตลอดทั้งโครงกำร และลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน

ผู้บริหำรปฏิบั ติงำนภำยในกรอบงำน
ร่วมกัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน  นอกจำกนี้ จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
กรอบส ำหรับหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรด ำเนินกำร

กำรใช้จ่ำยด้ำน ICT ควรถือเป็นกำรลงทุน 
โดยมีกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในช่วงต่ำงๆ รัฐบำล
ดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีควำมแน่นอนของเงินทุนในอนำคต
เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรยั่ งยืน ป้องกันกำร
สิ้นเปลืองของทรัพยำกร และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
จำกเงินทุน กำรระดมทุนจำกส่วนกลำงอำจจะช่วยให้
เกิดกำรสนับสนุนนวัตกรรมและโครงกำรน ำร่องต่ำง  ๆ

การติดตามและ
ประเมินผล

แผนการด าเนินงานที่
ขับเคลื่อนได้จริง

มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ ชัดเจน
ขับเคลื่อนได้จริง โดยมีกำรระบุผู้รับผิดชอบ
หลักที่ชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมและ
ช้ีวัดควำมส ำเร็จ และกำรมอบหมำยบุคลำกร
จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรภำครัฐ เอกชน และประชำชน ให้
พร้อมสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล ทั้งใน
เชิงกำรเพิ่มศักยภำพของคนให้สำมำรถรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเพื่อ
ผลักดันโครงกำรให้เกิดผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรผลักดันมำตรกำรเร่งด่วน
ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงกำร 

การเข้าถึง

รัฐบำลควรส่งเสริมนโยบำย ปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ
ออนไลน์ และให้มีข้อได้เปรียบของข้อมูลและ
บริกำรภำครัฐออนไลน์ในแบบที่ไม่มีในข้อมูล
และบริกำรภำครัฐออฟไลน์ 

กฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบควรได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนและกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

การเตรียมความพร้อมคน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง



Agenda
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government



การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
(Digital Government Development Plan) รวมเนื้อหาทั้งระยะที่ 1 และ 2
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การศึกษานโยบาย กฎหมาย ความ
คืบหน้า ปัญหา และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

การจัดล าดับความส าคัญและความ
เป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ

สร
ุปข

ีดค
วา

มส
าม

าร
ถเ
ชิง

ดิจ
ิทัล

ขอ
งก

าร
บร

ิกา
รท

ั้ง 2
6 ด

้าน

การประเมินความคืบหน้าของแต่ละ
มาตรการภายใตแ้ผน DG ระยะที่ 1

การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

การเชื่อมโยงระหว่างแผน DE และแผน DG



วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจทิัล
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Digital 
Government

Government Integration
กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งกำร
เชื่อมโยงข้อมูลและกำรด ำเนินงำน เพื่อสำมำรถ
• เห็นข้อมูลประชำชนเป็นภำพเดียวที่สมบูรณ์
• ใช้บริกำรทำงเทคโนโลยีร่วมกัน 
• ให้บริกำรภำครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations
กำรน ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนท่ีมีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสม
• มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครื่องมืออุปกรณ์ 
• มีระบบกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
• มีเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
กำรยกระดับงำนบริกำรภำครัฐให้มีตรงกับควำม
ต้องกำรของประชำชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
โดยภำครัฐจะต้องรักษำสมดุลระหว่ำงควำมปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชำชน และกำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร

Driven Transformation
กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัลในทุก
ระดับของบุคลำกรภำครัฐ ซึ่งรวมไปถึงกำร
เปลี่ยนแปลงองค์กรในด้ำนข้ันตอนกำรท ำงำน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ 
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จรงิ



26 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิลั

ประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การให้ข้อมูล

การรับฟังความ
คิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

ความมั่นคงแห่งชาติ

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

คุณภาพชีวิตประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การค้า (น าเข้า / ส่งออก)

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สาธารณูปโภค

ขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ

การยืนยันตัวตน
และการบริหาร
จัดการสิทธิ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อ
ยกระดับบริการ

การเงิน
และการใช้จ่าย

โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐาน5

1 2 3

4
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
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ยุทธศาสตร์

ขีดความสามารถ

วิสัยทัศน์

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
Thailand Digital Government Development Plan 2017-2021

กำรบูรณำกำรและยกระดับ
โครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล

5

กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชน

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันของภำคธุรกิจ

กำรยกระดับควำมมั่นคงและ
เพิ่มควำมปลอดภัยของ

ประชำชน

1 2 3

กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครฐั

กำรยืนยันตัวตันและบริหำรจัดกำรสิทธิ

กำรให้ข้อมลู กำรรับฟังควำมคดิเห็น

สวัสดิกำรประชำชน

กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน

กำรศึกษำ

กำรสำธำรณสุข

กำรท่องเที่ยว กำรลงทุน

กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำคกำรเกษตร

กำรค้ำ (น ำเข้ำ/ส่งออก)

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ภำษีและรำยได้

กำรคมนำคม

สำธำรณูปโภค

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ

กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน

กำรป้องกันภัยธรรมชำติ

กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต

กำรเงินและกำรใช้จ่ำย

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

โครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล

กำรยกระดับศกัยภำพ
บุคลำกรภำครัฐ

กำรบริหำรสินทรพัย์

ทรัพยำกรมนุษย์และ
กำรจ่ำยเงินเดือน

Driven Transformation

ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล

ในทุกระดับของบุคลำกรภำครฐั

Government Integration

กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำร

ด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำน

Citizen-centric Services

กำรยกระดับบริกำรภำครฐัให้ตรงกับควำม

ต้องกำรของประชำชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลำ

Smart Operations

กำรน ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมำ

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสม

กำรยกระดับ
ประสิทธิภำพภำครัฐ

4

* ส ำหรับกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ และมำตรฐำน มีกำรด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่ 6 ของแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
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การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ

4

1 2

• การเงินและการใช้จ่าย: กำรบริหำรกำรเงินและกำรใช้จ่ำยภำครัฐผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ เพื่อประสิทธิภำพ โปร่งใส และเกิดประโยชนสู์งสุด

• การจัดซื้อจัดจ้าง: กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อควำม
โปร่งใส มีประสิทธิภำพ สะดวกและทั่วถึงอย่ำงเท่ำเทียม 

• การบริหารสินทรัพย์:กำรบริหำรสินทรัพย์กลำงของภำครัฐผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

• ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน:ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรมนุษย์ที่
เชื่อมโยงและได้มำตรฐำน เพื่อวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

• สวัสดิการประชาชน: กำรให้บริกำร
ควำมช่วยเหลือแบบบูรณำกำรในเชงิรุก

• การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: กำรบูร
ณำกำรตลำดแรงงำนแบบครบวงจร

• การศึกษา: กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงของ
กำรศึกษำ และกำรยกระดับกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำ

• การสาธารณสุข: กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรบริกำรทีม่ีคุณภำพ และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของผู้ให้บริกำร

• การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: กำรเกษตรแบบครบวงจร
รำยบุคคลผ่ำนกำรบูรณำกำร

• การท่องเที่ยว: กำรบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบครบวงจร
• การลงทุน: กำรบูรณำกำรงำนบริกำรด้ำนกำรลงทุนข้ำมหน่วยงำน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): กำรบูรณำกำรกำรน ำเข้ำส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กำรส่งเสริม SMEs แบบบูรณำกำร

เชิงรุกเพื่อส่งเสริมกำรเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภำษีบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำนแบบครบวงจร
• คมนาคม: พัฒนำศูนย์บูรณำกำรข้อมูลคมนำคมขนส่งส่วนกลำง โดย

ยกระดับไปสู่กำรให้บริกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
• สาธารณูปโภค: กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนด้ำน

สำธำรณูปโภคและกำรยกระดับกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค

การยกระดับความมั่นคง
และเพิ่มความปลอดภยัของประชาชน3

• ความปลอดภัยสาธารณะ: กำรรักษำควำม
ปลอดภัยสำธำรณะเชิงรุก โดยใช้เคร่ืองมอื
วิเครำะห์ข้อมูลเชงิลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: กำรประเมิน
ควำมเส่ียงผู้โดยสำรข้ำมแดนล่วงหน้ำและ
พิสูจน์ตัวตนผ่ำนช่องทำงอัตโนมตัิ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: กำรบูรณำกำร
ข้อมูล เพื่อป้องกันภัยธรรมชำติ

• การจัดการในภาวะวิกฤต: กำรบูรณำกำร
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหำร
จัดกำรในภำวะวิกฤต

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
5
• การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ: บูรณำกำรผ่ำนระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลำง
• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ: โดยใช้ Smart Card หรือผ่ำนบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลำง
• การให้ข้อมูล: ให้ทุกข้อมูลงำนบริกำรผ่ำนจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง
• การรับฟังความคิดเห็น: แก้ไขเรื่องร้องเรียนและกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรในเชิงรุก
• โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล: กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนรัฐด้วยกำร

สนับสนุนกำรท ำงำนบนโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำง
• ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: เพิ่มทักษะควำมเชี่ยวชำญเชิงดิจิทัลแก่บุคลำกรภำครัฐ ผ่ำนกำรอบรมใน

Digital Government Academy



แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัทัง้ 26 ขีดความสามารถ

กำรยกระดับควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยกำรยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การศึกษา

การค้า (น าเข้า / ส่งออก)

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การท่องเที่ยว

การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน

สาธารณูปโภค

การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การเงินและการใช้จ่าย

การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
การยืนยันตัวตนและ
การบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น

โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

มีระบบเชือ่มโยงข้อมูลกลำงเพื่อบูรณำกำร
ข้อมูลรวม (Citizen Data Integration) ท้ังมี
มำตรกำรในกำรควบคมุควำมปลอดภัย และ
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ใช้บัตรประชำชน (Smart Card) ในกำร
ยืนยันตัวตนและบริหำรจดักำรสทิธิเมือ่เข้ำ
รับบริกำร และใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลำง
ส ำหรับท ำธุรกจิภำครฐั

จัดท ำศูนย์รวมขอ้มลูงำนบรกิำรภำครฐัท่ีมุ่งเน้น
กำรให้ทุกข้อมูลผำ่นจดุเดยีว โดยมุ่งเน้นกำรให้
ข้อมูลตำมควำมต้องกำรของผูร้ับบรกิำร

เชื่อมโยง และยกระดับประสิทธิภำพและ
กำรให้บริกำรของศูนยร์บัเรือ่งรำวร้องทุกข์
ภำครัฐ และพัฒนำรับเรือ่งดว้ยสือ่สมัยใหม่

บูรณำกำรโครงสรำ้งพื้นฐำนกลำงด้ำน ICT
ส ำหรับบริกำรภำครฐัให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพเพื่อรองรบัรฐับำลดิจทัิล

สร้ำงกำรมีสว่นรว่มและสง่เสรมิให้บคุลำกร
หน่วยงำนภำครัฐพรอ้มท่ีจะรองรบักำร
เปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำรฐับำลดิจทัิล

บูรณำกำรข้อมูลประชำชนจำกทุกหน่วยงำน เพื่อให้
สำมำรถก ำหนดสทิธิรำยบุคคลไดอ้ยำ่งถูกต้องครบถว้น 
และสำมำรถให้บรกิำรเชิงรกุได้

บูรณำกำรข้อมูลตลำดแรงงำนอยำ่งครบวงจร เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรทุกภำคส่วน เช่น กำรจัดหำ
งำน กำรพัฒนำทักษะ กำรทรำบภำพรวมตลำด

บูรณำกำรข้อมูลกำรเกษตรระหว่ำงหนว่ยงำน เพื่อให้
ข้อมูลท่ีตรงควำมต้องกำรของเกษตรกรแบบ
รำยบุคคล

ยกระดับประสบกำรณ์นักท่องเท่ียวในยุคดิจทัิล 
(Digital Tourism)

มีระบบกลำงเพื่อเชือ่มโยงงำนบรกิำรดำ้นกำรลงทุน
แบบข้ำมหน่วยงำน ระหว่ำงทุกหน่วยงำนผู้มอี ำนำจ
ในกำรอนุมัติอนุญำตเริ่มต้นธรุกจิ

มีระบบบรูณำกำรน ำเข้ำ / ส่งออกแบบครบวงจร ให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถท ำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
น ำเข้ำส่งออกแบบครบวงจร

มีกำรบูรณำกำรขอ้มลูระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเพิ่มควำมเป็นอัตโนมัติงำนบรกิำรดำ้นภำษี

มีระบบบรูณำกำรเชิงรกุเพื่อให้ขอ้มลู ควำมรู้ และ
ค ำปรึกษำ เพื่อประกอบธรุกจิแก่ SME แบบครบวงจร 
ณ จุดเดียว และภำครัฐสนับสนนุระบบ ICT

บูรณำกำรข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้ำระวังและ
ตรวจจับควำมเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพื่อบรหิำรจดักำรผ่ำน
ระบบศูนย์บญัชำกำร 

ขยำยผลระบบพสิูจน์ตัวตนด้วยลำยนิว้มือให้ครอบคลุม
ทุกด้ำน สำมำรถรองรับพลเมืองและชำวต่ำงชำติท่ีมีกำร
ลงทะเบียน

ระบบวิเครำะห์และคำดกำรณ์ภัยธรรมชำติจำกขอ้มลู 
และระบบจ ำลองสถำนกำรณ์ เพื่อติดตำมและบริหำร
จัดกำรภัยรรมชำติ

บูรณำกำรข้อมูลจำกหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรติดตำม
และบริหำรจัดกำรวิกฤต

มีระบบกลำงเพื่อเชือ่มโยงงำนบรกิำรดำ้นกำรศกึษำ
แบบข้ำมหน่วยงำน ระหว่ำงทุกหน่วยงำน เพื่อเพิ่ม
ควำมเป็นอัตโนมัติงำนบรกิำรดำ้นกำรศกึษำ

มีระบบกลำงเพื่อเชือ่มโยงงำนบรกิำรดำ้นสำธำรณสุข
แบบข้ำมหน่วยงำน เพื่อให้กำรด ำเนนิงำนด้ำน
สำธำรณสุขมคีวำมรวดเรว็ขึน้

มีระบบกลำงเพื่อเชือ่มโยงงำนบรกิำรดำ้น
สำธำรณูปโภคระหว่ำงหนว่ยงำน เพื่อให้กำรให้บรกิำร
ด้ำนสำธำรณูปโภคมคีวำมสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น

บูรณำกำรข้อมูลด้ำนคมนำคมในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและเพิ่มควำมปลอดภัยต่อภำคธรุกิจและ
ประชำชน

บูรณำกำรโครงสรำ้งพื้นฐำนกลำงด้ำน
กำรเงินและกำรใชจ้ำ่ยให้สำมำรถ
น ำมำใช้สร้ำงควำมโปร่งใสให้มำกขึน้

มีระบบกลำงในกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย์
และกำรจ่ำยเงินเดอืน เพื่อประสทิธิภำพกำร
ท ำงำน และกำรให้บริกำรเจำ้หน้ำท่ีรัฐ

มีระบบกลำงในกำรบรหิำรสนิทรพัย์เพื่อให้
สำมำรถควบคุมควำมโปรง่ใสได้

มีระบบกลำงในกำรจัดซื้อจดัจำ้งภำครัฐ
เพื่อให้สำมำรถควบคมุควำมโปร่งใส 
และเพิ่มประสทิธิภำพได้
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กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ

กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ กำรบูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

สวัสดิการประชาชน

การศึกษา

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การสาธารณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
2) กรมบัญชีกลำง
3) ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ประเทศผู้น า: สหรัฐอเมริกำ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงกำรบูรณำกำรสวัสดิกำรสังคมและกำรจ่ำยเงินภำครัฐ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Integrated Social Benefits)
2) โครงกำรระบบช ำระเงินแบบ Any ID (ระบบพร้อมเพย์)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
2) กรมกำรจัดหำงำน
3) กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

ประเทศผู้น า: เยอรมน/ีอิตำลี

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพตลำดแรงงำน
(Labour Market Intelligence Centre)
2) โครงกำร Smart Job

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  2) กระทรวงมหำดไทย
3) กระทรวงแรงงำน                        4) กระทรวงวิทยำศำสตรฯ์
5) กรุงเทพมหำนคร

ประเทศผู้น า: ออสเตรเลีย

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบบูรณำกำรข้อมลูประวัตผิู้เรียนและผู้สอน
2) โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมเด็กออกกลำงคันให้ได้รบั
กำรศึกษำภำคบังคับ
3) กำรพัฒนำระบบบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมลูกับหน่วยงำนอื่น
4) ระบบบูรณำกำรข้อมลูและบรกิำรดำ้นกำรศกึษำจุดเดียว 
(e-Education Hub) ของประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  2) กระทรวงมหำดไทย
3) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ           4) กรุงเทพมหำนคร
ประเทศผู้น า: ฮ่องกง/สหรัฐอเมริกำ
โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยสีุขภำพแห่งชำต ิ(NHS)
2) ระบบบริหำรจัดกำรคลงัยำและเวชภัณฑ์ 
3) โครงกำรแลกเปลีย่นข้อมูลสุขภำพระหวำ่งหน่วยงำน (Health 
Information Exchange: HIE) 
4) โครงกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสุขภำพประชำชน (Personal Health Record) 
5) บูรณำกำรเชื่อมโยงคลงัข้อมูลกำรบริกำรสุขภำพตำมมำตรฐำนกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพ
6) บ่มเพำะควำมรู้ขั้นพื้นฐำนดำ้นสุขภำพให้แก่ประชำชน

กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรรำยบุคคลของ
ผู้ด้อยโอกำส กำรเพิ่มและพัฒนำประสิทธิภำพแรงงำนให้มี
คุณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด กำรเพิ่มโอกำส
ทำงกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยรวม และกำร
เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ และ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของผู้ให้บริกำรสุขภำพ
ความท้าทาย
o กำรม่ันใจให้ได้ว่ำประชำชนทุกคนจะได้รับบริกำรและ

ควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม
o ควำมซับซ้อนของกำรเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล

และระบบบริกำรระหว่ำงระบบ/หน่วยงำน
o ควำมท้ำทำยในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ประโยชน์

อย่ำงสูงสุด
แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริกำรกลำงในแต่ละ

ด้ำนเพื่อให้บริกำรแก่ประชำชน
o สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อกำรบูรณำกำร

ข้อมูลโดยสมบูรณ์
o น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ประโยชน์เพื่อกำรให้บริกำร

แก่ผู้รับบริกำรทุกฝ่ำย

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มควำมเข้ำถึงกำรบริกำรโดยภำครัฐ และยกระดับ

คุณภำพชีวิตของประชำชน
o ภำครัฐสำมำรถวำงแผนบริหำรจัดกำรได้ดียิ่งขึ้นจำกกำร

น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
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ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สวัสดิกำรประชำชน

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร
2) กรมบัญชีกลำง
3) ธนำคำรแห่งประเทศไทย

กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
แรงงำน

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
2) กรมกำรจัดหำงำน
3) กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

กำรศึกษำ

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
2) กระทรวงมหำดไทย
3) กระทรวงแรงงำน
4) กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
5) กรุงเทพมหำนคร

สำธำรณสุข

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2) กระทรวงมหำดไทย
3) กรมสนับสนุนบรกิำรสขุภำพ
4) กรุงเทพมหำนคร

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

โครงการบูรณาการ
สวัสดิการสงัคมและ
การจ่ายเงินภาครัฐทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการระบบช าระเงินแบบ Any ID 

ระบบวิเคราะหข้์อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน

โครงการ Smart Job

ระบบบูรณาการข้อมูลประวัติผู้เรยีน
และผู้สอน

โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กออก
กลางคันฯ

ระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานอื่น 

ระบบบูรณาการข้อมูลและบริการด้านการศึกษาจุดเดยีว (e-Education Hub) ของประเทศ

ระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสขุภาพแห่งชาติ (NHS)

ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ 

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสขุภาพระหว่างหน่วยงาน (Health 
Information Exchange: HIE) 

โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล
สุขภาพประชาชน 

(Personal Health Record) 

บูรณาการเชื่อมโยงคลงัข้อมลูการบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสขุภาพ

บ่มเพาะความรู้ขั้นพื้นฐาน
ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร การท่องเที่ยว

การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก)

ภาษีและรายได้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การคมนาคม สาธารณูปโภค

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
2) กรมส่งเสรมิกำรเกษตร

ประเทศผู้น า: สหรัฐฯ/อินเดีย

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบบูรณำกำรและวิเครำะห์
ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
2) ระบบวิเครำะห์และให้ค ำแนะน ำ
เกษตรกรรำยบคุคลในเชงิรุก

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร              
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
3) ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
4) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
5) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ประเทศผู้น า: สิงคโปร์

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบบูรณำกำรงำนบริกำรด้ำนกำร
ลงทุนข้ำมหน่วยงำน
2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพงำนบริกำร
ภำครัฐโดยกำรเช่ือมโยงข้อมูล
3) บูรณำกำรข้อมูลนิติบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนส่งเสรมิวิสำหกจิขนำด
กลำงและขนำดย่อม
2) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนกิส์

ประเทศผู้น า: สหรำชอำณำจักร

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) กำรจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบกำร
รำยบุคคล และพัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูล
2) ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนกำรประกอบ
ธุรกิจส ำหรับ SME
3) โครงกำรประกวดงำนนวัตกรรมกำรพัฒนำ
โมบำยแอปพลิเคชันภำครัฐ (MEGA)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
2) กระทรวงมหำดไทย
3) กรุงเทพมหำนคร
4) กองบังคับกำรต ำรวจจรำจร
ประเทศผู้น า: เกำหลีใต้

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบขอ้มลูสำรสนเทศ GIS และ MIS
2) ระบบกำรขนสง่และจรำจรอัจฉริยะ 
3) ศูนย์รวมข้อมลูด้ำนกำรขนสง่ฯ
4) ศูนย์บูรณำกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำย
รูปแบบแห่งชำติ (ศูนย์ NMTIC)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเท่ียวและกีฬำ
2) กรมกำรกงสลุ

ประเทศผู้น า: อินเดีย/ญี่ปุ่น

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบบรูณำกำรและวิเครำะห์ข้อมลูด้ำนกำร
ท่องเท่ียว
2) ระบบชว่ยวำงแผนกำรท่องเท่ียวครบวงจร
3) แอปพลิเคชนัรวมด้ำนกำรเดนิทำง
4) กำรออกElectronic Visa ผ่ำนทำงออนไลน์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมศุลกำกร

ประเทศผู้น า: เกำหลีใต้/สิงคโปร์

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบบูรณำกำรงำนบริกำร
ด้ำนกำรน ำเข้ำส่งออกระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ 
(Regulatory Single Window)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง

ประเทศผู้น า: สิงคโปร์/
ออสเตรเลีย

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบจ่ำยภำษีอตัโนมัติ
(Automatic Tax Filing)
2) ระบบวิเครำะห์ขอ้มลู
กระบวนกำรจดัเก็บภำษีเชงิลึก
(Tax Analytics)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
2) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ 
ประปำ และโทรศัพท์
3) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
4) กรมกำรปกครอง
ประเทศผู้น า: สหรัฐอเมริกำ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงกำรน ำร่องพัฒนำระบบ Smart Grid 
2) ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรขอใช้ไฟ/ประปำ
3) โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลเพื่อ QPortal
4) ระบบบริกำรกำรรับค ำร้องขอติดตั้งมิเตอร์/ขอขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ
5) โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศ (3D-GISC) สำมมิติกลำง
6) โครงกำรกำรบริกำร ณ จุดเดียว (One Stop Service)
7) โครงกำรพัฒนำระบบ Smart Meter  

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจใน
ด้ำนต่ำงๆ ตั้งแต่กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพของภำค
กำรเกษตร กำรยกระดับประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยว กำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุน กำรเพิ่มศักยภำพแก่
ผู้ประกอบกำรส่งออก/น ำเข้ำ ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
กำรยกระดับประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงภำษีของภำครัฐ 
กำรบูรณำกำรข้อมูลและบริกำรด้ำนกำรขนส่ง ตลอดจนกำร
พัฒนำระบบบริกำรอัจฉริยะในด้ำนสำธำรณูปโภค ซึ่งทั้งหมด
นี้ เพื่อกำรมุ่งไปสู่กำรเติบโตของเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน

ความท้าทาย
o ควำมท้ำทำยในกำรบูรณำกำรข้อมูลและบริกำรระหว่ำง

หน่วยงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร
o ควำมซ้ ำซ้อนที่เกิดขึ้นของกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน

ต่ำงๆ
o กำรเลือกน ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสมมำใช้ปรับปรุง

กระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ

แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนำระบบบูรณำกำรข้อมูลและบริกำรด้ำนธุรกิจ โดย

ลดควำมซ้ ำซ้อนหรือกระบวนกำรที่ล่ำช้ำ ลดกำรใช้
เอกสำร และเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรทำงดิจิทัล

o พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับและยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจของประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร

และของประเทศโดยรวม
o เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรของภำครัฐ
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ภำคกำรเกษตร

1) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
2) กรมส่งเสริมกำรเกษตร

กำรท่องเที่ยว

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ
2) กรมกำรกงสุล

กำรลงทุน

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน
3) ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
4) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
5) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม

1) ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม
2) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

กำรค้ำ (น ำเข้ำ/ส่งออก)
1) กรมศุลกำกร

ภำษีและรำยได้
1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง

ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร 

ระบบวิเคราะห์และให้ค าแนะน าเกษตรกร
รายบุคคลในเชิงรุก

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการรายบุคคล 
และพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ (Automatic Tax Filing)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก

ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทอ่งเที่ยว

ระบบบูรณาการงานบริการด้านการน าเข้าส่งออกระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window)

ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวครบวงจร

แอปพลิเคชันรวมด้านการเดินทาง

การออก Electronic Visa ผ่านทางออนไลน์

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครฐั
โดยการเชื่อมโยงข้อมลู

บูรณาการข้อมูลนิติบุคคล

ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจส าหรับ SME

โครงการประกวด
ผลงานนวัตกรรม
การพัฒนาโมบาย

แอปพลิเคชัน ภาครัฐ 
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

คมนำคม

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
2) กระทรวงมหำดไทย
3) กรุงเทพมหำนคร
4) กองบังคับกำรต ำรวจจรำจร

สำธำรณูปโภค

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
2) หน่วยงำนผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ 
ประปำ และโทรศัพท์
3) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
4) กรมกำรปกครอง
5) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ GIS 

และ MIS

ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉรยิะ (ระบบ ITS)

ศูนย์รวมข้อมูลด้านการขนสง่และโลจิสติกส ์(Data Warehouse)

ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (ศูนย์ NMTIC)

โครงการน าร่องพัฒนาระบบ 
Smart Grid 

ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการขอใช้ไฟ/ประปา

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลเพื่อ QPortal

ระบบบริการการรับค าร้องขอติดต้ังมิเตอร์/ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า

โครงการศูนย์บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง

โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การบริหารจัดการชายแดน

การจัดการในภาวะวิกฤต

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
2) ต ำรวจภูธรจังหวัด/ภูมิภำค

ประเทศผู้น า: สิงคโปร/์สหรัฐอเมริกำ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงกำรติดตั้งระบบ ICT เพ่ือบูรณำกำรควำมปลอดภัย
ของประชำชน
2) โครงกำรพัฒนำกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ภำยในระบบรถสำยตรวจ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย
2) ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
3) กองบัญชำกำร ต ำรวจตระเวนชำยแดน

ประเทศผู้น า: สหรัฐอเมริกำ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบประเมินควำมเสี่ยงผู้โดยสำรข้ำมแดนล่วงหน้ำ
2) โครงกำรขยำยกำรใช้งำนช่องทำงอัตโนมัติด้วยระบบ
พิสูจน์ตัวตนทำงชีวภำพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ประเทศผู้น า: ญี่ปุ่น/สหรัฐอเมริกำ/สิงคโปร์

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติด้ำนน้ ำในระดับพื้นที่ 
2) บูรณำกำรข้อมูล เพ่ือติดตำมและบริหำรจัดกำรภัย
ธรรมชำติ (Natural Disaster Data Integration)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ประเทศผู้น า: ญี่ปุ่น/สหรัฐอเมริกำ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบแจ้งเตือนภัยผ่ำนช่องทำงส่วนตัวรำยบุคคล
(Personalized Warning System)
2) บูรณำกำรข้อมูลเพ่ือบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต 
(Intelligence Centre for Crisis Management)

กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกรง่ในกำรรกัษำควำมปลอดภัย
จำกทั้งภัยภำยในประเทศ ภัยภำยนอกประเทศ และภัย
ธรรมชำติ โดยเปลี่ยนจำกกำรแก้ไขสถำนกำรณ์มำเป็นกำร
ป้องกันก่อนเกิดเหตุมำกขึ้น รวมถึงกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ในภำวะวิกฤต ให้สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภยัให้กลบัคืนสู่ภำวะปกติอยำ่งมี
ประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำโดยเร็วที่สดุ ซึ่งจะต้องอำศัย
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐในกำร
ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว

ความท้าทาย
o ควำมท้ำทำยในกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อให้เกิดควำม

ทั่วถึงของกำรรักษำควำมม่ันคงและปลอดภัยโดยรัฐ
o กำรพัฒนำระบบบูรณำข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อ

ประเมินควำมเสี่ยง จัดล ำดับควำมส ำคัญ ป้องกันและ
คำดกำรณ์เหตุหรือภำวะวิกฤตล่วงหน้ำ

แนวทางการแก้ปัญหา
o เพิ่มงบประมำณในกำรลงทุนจัดท ำระบบด้ำนควำม

ม่ันคงและควำมปลอดภัยของประชำชนและประเทศ
o บูรณำกำรข้อมูลและบริกำรระหว่ำงหน่วยงำน โดย

อำศัยระบบ ICT เข้ำมำเป็นเคร่ืองมือในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรข้อมูล กำรลดควำมซ้ ำซ้อน
ของกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรใน
ภำวะวิกฤต

ประโยชน์ที่ได้รับ
o ลดควำมเสี่ยง และลดผลกระทบต่อประชำชนและ

ประเทศ เม่ือเกิดภัยธรรมชำติหรือภำวะวิกฤต
o เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ
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ระยะที่ 1

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ควำมปลอดภัย
สำธำรณะ

1) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
2) ต ำรวจภูธรจังหวัด/ภูมิภำค

กำรบริหำรจัดกำร
ชำยแดน

1) กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย
2) ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
3) กองบัญชำกำร ต ำรวจตระเวนชำยแดน

กำรป้องกันภัย
ธรรมชำติ

1) กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

กำรจัดกำรในภำวะ
วิกฤต

1) กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

โครงการติดต้ังระบบ ICT เพ่ือบูรณาการ
ความปลอดภัยของประชาชน

โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในระบบรถสายตรวจ

ระบบประเมินความเสี่ยงผูโ้ดยสาร
ข้ามแดนล่วงหน้า

โครงการขยายการใช้งานช่องทาง
อัตโนมัติด้วยระบบพิสูจน์ตวัตนทาง

ชีวภาพ

ระบบแจ้งเตือนภยัผ่านชอ่งทาง
ส่วนตัวรายบุคคล

(Personalized Warning System)

บูรณาการข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
(Intelligence Centre for Crisis Management)

การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพื้นที่

บูรณาการข้อมูลเพ่ือติดตามและบริหารจัดการภัยธรรมชาติ 
(Natural Disaster Data Integration)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างการเงินและการใช้จ่าย

การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กระทรวงกำรคลัง  
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
4) หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ประเทศผู้น า: เกำหลีใต้
โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ GFMIS
2) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินสดให้สมบูรณ์
3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินกู้
4) กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับระบบข้อมูลอื่นๆ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กระทรวงกำรคลัง (กรมบัญชีกลำง)
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
3) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
4) หน่วยงำนอิสระ เช่นส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ประเทศผู้น า: เกำหลีใต้
โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ e-State Property
2) โครงกำรประเมินที่รำชพัสดุ 30 ล้ำนแปลง
3) ระบบ Thailand Smart e-Audit
4) ระบบบริหำรสนิทรพัย์กลำงที่เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลอืน่ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) กระทรวงกำรคลัง (กรมบัญชีกลำง)
2) กระทรวงดิจิทัลฯ   3) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
4) กระทรวงพำณิชย์
5) หน่วยงำนอิสระ เช่นส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ประเทศผู้น า: เกำหลีใต้/สหรัฐฯ
โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ e-GP ระยะที่ 3
2) กำรเพิ่มหน่วยงำนกลำงดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3) ระบบ e-GP ระยะที่ 4
4) กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนจัดซื้อ
จัดจ้ำงผ่ำน Web Service
5) กำรบูรณำกำรระบบ e-GP กับระบบข้อมูลอืน่ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
2) กระทรวงกำรคลัง
3) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศผู้น า: ฮ่องกง/สหรัฐฯ
โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ DPIS 5.0
2) กำรขยำยขอบเขตกำรใช้งำนระบบ DPIS 6.0
3) กำรบูรณำกำรระบบ DPIS 6.0 กับระบบข้อมูลอื่นๆ

กำรบูรณำกำรและยกระดบัประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ภำครัฐ ผ่ำนกำรเชื่อมโยงระบบจำกหลำยหน่วยงำน เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลภำครัฐในกำรบรหิำร
จัดกำร ด้ำนกำรเงินและกำรใช้จ่ำย ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ด้ำนกำรบริหำรสินทรพัย์ และด้ำนทรัพยำกรมนษุย์และ
กำรจ่ำยเงินเดือน และเพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนภำครัฐ 
ให้สะดวก รวดเร็ว และมีควำมโปร่งใส และเป็นกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ความท้าทาย
o ต้องจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่

แตกต่ำงกัน
o ควำมซับซ้อนของกำรเชื่อมโยงข้อมูลและระบบ

บริกำรระหวำ่งระบบ/หนว่ยงำน
o กำรรองรับของข้อบทกฎหมำย

แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำร

กลำงในแต่ละด้ำน
o กำรปรับปรุงกฎหมำยให้เอื้ออ ำนวยต่อกำรยกระดับ

รัฐบำลดิจิทัลในด้ำนต่ำงๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนภำครัฐ 
o เพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ
o เพิ่มกำรเข้ำถึงกำรบริกำรโดยภำครัฐ
o เพิ่มกำรเข้ำถึงข้อมูลภำพรวมที่ถูกต้องและทันสมัย 

ส ำหรับกำรวำงแผนและนโยบำยต่ำงๆ
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ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กำรเงินและกำรใช้จ่ำย

1) กระทรวงกำรคลัง
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
4) หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน 

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

1) กระทรวงกำรคลัง (กรมบัญชีกลำง)
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
4) กระทรวงพำณิชย์
5) หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน 

กำรบริหำรสินทรัพย์

1) กระทรวงกำรคลัง (กรมบัญชีกลำง)
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
4) หน่วยงำนอิสระ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน 

ทรัพยำกรมนุษย์และ
กำรจ่ำยเงินเดือน

1) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
2) กระทรวงกำรคลัง
3) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ระบบ GFMIS

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินสดใหส้มบูรณ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู้

ระบบ e-GP ระยะท่ี 3

การบูรณาการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่าน Web Service

การบูรณาการระบบ e-GP กับระบบข้อมูลอื่นๆ

ระบบ DPIS 5.0

การบูรณาการระบบ DPIS 6.0 กับระบบข้อมูลอื่นๆ

ระบบ e-State 
Property

โครงการประเมินท่ีราช
พัสดุ 30 ล้านแปลง

ระบบ Thailand Smart e-Audit

ระบบบริหารสินทรัพย์กลางที่เชือ่มโยงกับระบบข้อมูลอื่นๆ

การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ GFMIS กับระบบข้อมูลอื่นๆ

ระบบ e-GP ระยะที่ 4

การเพิ่มหน่วยงานกลาง
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

การขยายขอบเขตการใช้งานระบบ DPIS 6.0



ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
3) กระทรวงพำณิชย์    
4) กระทรวงกำรคลัง
5) กระทรวงมหำดไทย
ประเทศผู้น า: สิงคโปร์/เกำหลีใต้

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบ Citizen Data Integration
2) พ.ร.บ. E-Government Act
3) โครงกำรเชือ่มโยง Smart 
Service
4) ระบบบูรณำกำรขอ้มลูนิติบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำ
ระบบรำชกำร
2) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนกิส์
ประเทศผู้น า: สิงคโปร์/สหรำช
อำณำจักร

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบศูนย์รวมข้อมูลของ
ประชำชนรำยบุคคล
2) ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐ
ส ำหรับประชำชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเลก็ทรอนิกส์
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร

ประเทศผู้น า: สิงคโปร์

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) ระบบบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลำง
2) โครงกำรขยำยกำรใช้งำน
บัตร Smart Card

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
2) กระทรวงมหำดไทย
3) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
4) ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน

ประเทศผู้น า: สิงคโปร์/สหรัฐฯ

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงกำรขยำยผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบำล
2) โครงกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรก ำกับและติดตำม
3) โครงกำรบริหำรจัดกำร Call Center ของศูนย์ด ำรงธรรม
4) โครงกำรพัฒนำระบบรับเรื่องด้วยสื่อสมัยใหม่
5) โครงกำรปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนของ ส.ต.ง.
6) ระบบวิเครำะห์ควำมต้องกำรประชำชนในเชิงรุก

กำรบูรณำกำรกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรเช่ือมโยงระบบจำกหลำย
หน่วยงำน และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรให้บริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ ควบคู่ไปกับกำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐทุกระดับ
และทุกหน่วยงำน เพื่อเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐ
ให้มุ่งสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ความท้าทาย
o ต้องจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ซึ่งต้องกำรควำมปลอดภัยและ

ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมทั้งกำรรองรับข้อบทกฎหมำย
o ระดับกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของ

แต่ละหน่วยงำนรัฐไม่เท่ำกัน ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงให้เหมำะสม และครอบคลุมทุกหน่วยงำน

o ควำมท้ำทำยจำกแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ว

o ควำมซับซ้อนในกำรเช่ือมโยงและบูรณำกำรข้อมูลและบริกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน

o ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถหรือ
ทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ

แนวทางการแก้ปัญหา
o พัฒนำระบบเช่ือมโยงข้อมูลและบริกำรกลำงในแต่ละด้ำนเพื่อให้

บริกำรแก่ประชำชน
o กำรปรับปรุงกฎหมำยให้เอื้ออ ำนวยต่อกำรยกระดับรัฐบำลดิจิทัล
o ให้หน่วยงำนกลำงจัดสรรและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำง เพื่อ

บูรณำกำรและแบ่งปันกำรใช้งำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
o ก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถหรือทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ
o เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของ

ภำครัฐ
o เพิ่มทักษะและขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลให้กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 

และหน่วยงำนรัฐโดยรวม

โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล การยกระดับศักยภาพบคุลากรภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ 
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน
3) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ประเทศผู้น า: เกำหลีใต้

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงกำร Thailand Digital Government 
Academy เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐให้
มีทักษะด้ำนระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
2) กำรก ำหนดทักษะเชิงดิจิทลัที่จะเป็นส ำหรับ
บุคลำกรภำครัฐในแต่ละระดับ 
3) กำรยกระดับให้ Thailand Digital Government 
Academy เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรภำครัฐด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรทกุ
หน่วยงำนและทุกระดับ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
1) ส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์          
2) กระทรวงดิจิทัลฯ
3) กรมบัญชีกลำง
4) กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
ประเทศผู้น า: 
สหรัฐอเมรกิำ/สหรำช
อำณำจักร

โครงการพัฒนาส าคัญ:
1) โครงกำร Government Shared Services (โครงกำร
กำรจัดกำรรวมซื้อซอฟต์แวร์และโซลชัูนจำกเอกชน)
2) กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเช่ือมโยงหนว่ยงำน
ภำครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมทกุหนว่ยงำนรฐัที่มคีวำม
ต้องกำร
3) กำรพัฒนำระบบคลำวด์ภำครัฐ (G-Cloud) ให้
ครอบคลุมทกุหนว่ยงำนรัฐที่มคีวำมต้องกำร
4) กำรพัฒนำระบบศูนย์ประสำนงำนควำมมัน่คงปลอดภัย
สำรสนเทศภำครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหนว่ยงำน
ที่มีควำมต้องกำร 
5) โครงกำร Government Data Analytics Center
(พัฒนำระบบ Analytics บนแพลตฟอร์มกลำงของภำครัฐ)
6) โครงกำร Government IoT Network โดยกำรจัดสรร
คลื่นควำมถ่ีใหแ้ก่หนว่ยงำนผู้ให้บริกำรของภำครฐั
7) โครงกำร Data Center Modernization (พัฒนำระบบ 
Data Center ของภำครัฐให้มีกำรใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กำรบูรณำกำรข้อมูล
ภำครัฐ

1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร
3) กระทรวงพำณิชย์
4) กระทรวงกำรคลัง
5) กระทรวงมหำดไทย

กำรยืนยันตัวตนและ
บริหำรจัดกำรสิทธิ

1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร

กำรให้ข้อมูล
1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร

กำรรับฟังควำมคิดเห็น

1) ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
2) กระทรวงมหำดไทย
3) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
4) ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน

ระบบ Citizen 
Data Integration

E-Government Act

โครงการเชื่อมโยง Smart Service

ระบบบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล

ระบบศูนย์รวมข้อมูล
ของประชาชน
รายบุคคล

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน

ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง 

ขยายการใชง้าน
บัตร Smart Card

ขยายผลศูนย์รับเรื่อง
ร้องทุกข์ของรัฐ

ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการ
ก ากับและติดตาม

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

บริหารจัดการ 
Call Center ของ
ศูนยด์ ารงธรรม

โครงการพัฒนา
ระบบรับเรื่อง

ด้วยสื่อสมัยใหม่

โครงการปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียนของ ส.ต.ง.

ระบบวิเคราะห์ความต้องการ
ประชาชนในเชิงรุก
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ระยะที่ 2

ขีดความสามารถ 2560 2561 2562 2563 2564 … หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ศักยภำพบุคลำกร
ภำครัฐ

1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน
3) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โครงสร้ำงพื้นฐำน
รัฐบำลดิจิทัล

1) ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3) กรมบัญชีกลำง
4) กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (กสทช.)

โครงการ Thailand 
Digital Government 

Academy

การก าหนดทักษะเชิงดิจิทัลทีจ่ะเป็น
ส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ 

การยกระดับให้ Thailand Digital Government Academy เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลของข้าราชการทุกหน่วยงานและทุกระดับ

โครงการ Government Shared Services 
(โครงการการจัดการรวมซือ้ซอฟต์แวร์และโซลชูันจากเอกชน)

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐที่มีความต้องการ

การพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มี
ความต้องการ 

โครงการ Government Data Analytics Center

โครงการ Government IoT Network

โครงการ Data Center Modernization 
(พัฒนาระบบ Data Center ของภาครัฐให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธภิาพ)

แผนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่5 (2/2)
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ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ แผนการด าเนินโครงการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ และเป้าหมาย
ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 10 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทย

ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย

ผลการส ารวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับกรม

แนวโน้ม กรอบแนวคิดที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในภาพรวม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ผลการประชุมระดมสมอง 6 กลุ่ม 10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐของไทย

Technology Recommendation for Digital Government
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โดเมน Internet of Things Big & Open Data
Smart Machine
and Artificial Intelligence

Blockchain / Distributed
Ledger Technology

Virtual & Augmented
Reality (VR & AR)

Cloud Computing

ความมั่นคง
(ความปลอดภัย
สาธารณะ บริหาร
จัดการชายแดน 
ป้องกันภัย
ธรรมชาติ การ
จัดการในภาวะ
วิกฤต)

 Smart Sensor ในอนำคตจะมี
บทบำทในกำรช่วยเตือนภัย หรือ
กำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤต ภัย
ธรรมชำติในอนำคตได้ อำทิ ระบบ
Smart Building ที่ช่วยเตือนภัย
ธรรมชำติล่วงหน้ำได้

 ข้อมูลจ ำนวนมหำศำลท่ี
เกี่ยวข้องกับสภำพอำกำศ และ
ธรรมชำติ จะถูกวิเครำะห์อย่ำง
ละเอียด ท ำให้ภำครัฐสำมำรถ
คำดกำรณ์ภัยธรรมชำติในอนำคต
ได้ และหำทำงป้องกันได้ทัน

 ระบบ Smart Machine และ 
AI จะเข้ำมำมีบทบำทในกำรช่วย
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
ชำยแดนได้ โดยระบบสำมำรถ
เรียนรู้และตอบสนองต่อเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ และแจ้งเตือนไปยัง
เจ้ำหน้ำที่ได้

-

 เจ้ำหน้ำที่รัฐสำมำรถใช้งำน
ระบบ VR ร่วมกับ Drone ใน
กำรปฏิบัติภำรกิจในพื้นท่ีเสี่ยง
แทนได้ ซึ่งจะช่วยให้กำรบริหำร
จัดกำรชำยแดน และกำรจัดกำร
ต่ำงๆ สะดวกมำกยิ่งขึ้น 

 ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัย
ธรรมชำติ และกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองจะถูกจัดเก็บและบูรณำกำร
บน Cloud เพื่อให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

คมนาคม  กำรใช้ Smart Sensor ส ำหรับ
ข้อมูลคมนำคมต่ำงๆ เพื่อกำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ

 ข้อมูลจำกกล้องและ Sensor 
บนท้องถนนมีขนำดใหญ่ ซ่ึงกำร
ประมวลผลข้อมูลกำรจรำจร ที่ช่วย
ให้กำรบริหำรจรำจรดีขึ้น 

 คอมพิวเตอร์รู้จักกำรเรียนรู้
กำรบริหำรจัดกำรกำรจรำจรใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง
ลดควำมผิดพลำดจำกกำรท ำงำน
ของมนุษย์

 กำรบริหำรจัดกำรอุปกรณ์
Sensor ต่ำงๆ โดย Blockchain

-

 ฐำนข้อมูลยำนพำหนะแต่ละ
ประเทศจะถูกเก็บบน Cloud ซ่ึง
สำมำรถช่วยให้กำรเรียกดูข้อมูล
เพื่อตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำน
ได้เร็วยิ่งขึ้น

สาธารณูปโภค  กำรใช้งำนระบบ Smart Sensor 
ต่ำงๆ มีควำมจ ำเป็นยิ่งที่ IoT จะมี
ส่วนเข้ำมำเกี่ยวข้องในกำร
พัฒนำกำรบริกำร อำทิ ระบบ 
Smart Meter และ Smart Pipes

 ช่วยในกำรประมวลข้อมูล และ
สนับสนุนภำครัฐในกำรติดตำมกำร
ใช้งำนพลังงำนของผู้บริโภคอย่ำง
ใกล้ชิด

 คอมพิวเตอร์รู้จักกำรเรียนรู้
กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง
ลดอัตรำกำรท ำงำนผิดพลำด

- -

 กำรประมวลผลข้อมูล
สำธำรณูปโภคบน Cloud อำทิ 
ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้ำจะช่วยประหยัด
ทรัพยำกร และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรประมวลผล

การเกษตร
การท่องเที่ยว

 ระบบ Sensor สำมำรถยกระดับ
กำรท ำกำรเกษตรกรรมได้ เช่น 
ระบบ Sensor ตรวจคุณภำพดิน 
ระดับควำมหนำแน่นน้ ำ เป็นต้น 
หรือกำรพัฒนำ Wearable Device 
ที่ติดตำมนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้

กำรประมวลผลข้อมูลขนำด
ใหญ่จะรัฐสำมำรถท ำนำย
พฤติกรรมและแนวโน้มของ
นักท่องเที่ยวได้มำกขึ้น ท ำให้กำร
วำงแผนตลำดท่องเที่ยวดีขึ้น

-

 Blockchain จะช่วยให้กำร
จัดกำรข้อมูลสินค้ำเกษตร ตำม
หลัก Traceability

 ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 
AR และ VR ในท ำระบบแผนที่
และเปิดประสบกำรณ์กำร
ท่องเที่ยวใหม่ อำทิ กำรย้อน
รอยประวัติศำสตร์เป็นต้น

 เทคโนโลยีที่ Cloud ท ำให้
เกษตรกรสำมำรถจัดเก็บและ
แบ่งปันข้อมูลสถิติทำง
กำรเกษตรของตนบน Cloud ได้ 
ท ำให้สำมำรถน ำข้อมูลต่ำงๆไป
วิเครำะห์ต่อได้ในอนำคต

สาธารณสุข  กำรพัฒนำ Wearable Device 
ให้แก่ผู้ป่วยช่วยให้กำรติดตำมผล
สุขภำพเป็นไปได้ง่ำยขึ้น กำรเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วย หรือโรคต่ำงๆ ท ำได้
แม่นย ำขึ้น

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ด ำเนินงำนทำงสุขภำพ ซึ่งช่วยให้
กำรรักษำมีประสิทธิภำพ และรัฐ
วำงแผนสุขภำพประชำชนดีขึ้น

 AI จะช่วยให้ควำมเห็นในกำร
รักษำ รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลหรือ
สภำพแวดล้อมเพื่อพยำกรณ์
เหตุกำรณ์ด้ำนสุขภำพท่ีอำจจะ
เกิดขึ้น เช่น โรคระบำดในพื้นท่ี

 ข้อมูลสุขภำพของประชำชน
และโรงพยำบำลจะถูกจัดเก็บบน 
Blockchain ท ำให้ข้อมูลมีควำม
ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

 กำรใช้เทคโนโลยี AR และ 
VR ส ำหรับกำรท ำ 
Telemedicine

 ข้อมูลสุขภำพจ ำนวน
มหำศำลจำกเครื่องมือต่ำงๆ จะ
ถูกประมวลและจัดเก็บบน 
Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
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โดเมน Internet of Things Big & Open Data
Smart Machine
and Artificial Intelligence

Blockchain / Distributed
Ledger Technology

Virtual & Augmented
Reality (VR & AR)

Cloud Computing

การศึกษา

-

 ใช้ข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อท ำกำร
วิเครำะห์หลักสูตร กำรสอนของเด็ก
นักเรียน วิเครำะห์จ ำนวนนักเรียน
และแนวโน้มกำรศึกษำกับ
ตลำดแรงงำน

 น ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มำช่วยใน
กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน 
และช่วยสนับสนุนครู/อำจำรย์ในกำร
สอนควำมรู้ 

-

 กำรใช้เทคโนโลยี VR และ 
AR ส ำหรับรูปแบบใหม่ในกำร
เรียนรู้

 เทคโนโลยีที่ส ำคัญต่อกำร
สนับสนุนกำรศึกษำออนไลน์
โดยเฉพำะกำรศึกษำผ่ำนระบบ 
MOOC ท่ี Cloud จะเป็นแหล่ง
เก็บข้อมูล

การลงทุน การค้า 
จัดซื้อจัดจ้าง บริหาร
สินทรัพย์ ทรัพยากร
มนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน การเงินการ
ใช้จ่าย ภาษีและรายได้
SMEs

-

 กำรประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่
จะท ำให้ผู้ขำยสำมำรถท ำนำย
พฤติกรรมและแนวโน้มของ
ผู้บริโภคได้มำกขึ้น ท ำให้กำร
วำงแผนกำรตลำดเปลี่ยนแปลงไป

 ระบบ AI จะมีส่วนเข้ำมำช่วย
วิเครำะห์ ตรวจสอบรำยได้ของนิติ
บุคคลท่ียื่นรำยงำนเข้ำมำ ท ำให้
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจพบควำม
ผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงินได้
รวดเร็วขึ้น

- -

 ฐำนข้อมูลภำษีและรำยได้
ของรัฐจ ำนวนมหำศำล ข้อมูล
กำรค้ำ กำรลงทุน ของนักลงทุน
และผู้ประกอบกำรจะถูกจัดเก็บ
บน Cloud ซึ่งจะช่วยประหยัด
ทรัพยำกรลงอย่ำงมำก

การบูรณาการข้อมูล
การยืนยันตัวตนและ
การบริหารจัดการสทิธิ 
สวัสดิการประชาชน
การให้ข้อมูล การรับ
ฟังความคิดเห็น

-

 กำรประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่
จะท ำให้ผู้เรียกใช้ข้อมูลสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น เช่น ฐำนข้อมูลที่ดิน เป็นต้น 
นอกจำกนี้ กำรประมวลผลข้อมูลจะ
ช่วยวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ประชำชนในเชิงรุกได้ ได้อีกด้วย

-

 กำรใช้ Blockchain ในกำร
จัดกำรกำรแบ่งปันข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำง
ปลอดภัย -

 ข้อมูลของประชำชนจ ำนวน
มหำศำลจะถูกจัดเก็บบนระบบ 
Cloud เพื่อประหยัดทรัพยำกร
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เข้ำถึงข้อมูลอย่ำงรวดเร็ว

โครงสร้างพ้ืนฐานการ
ให้บริการ และ
ศักยภาพบุคลากรรัฐ

 ระบบ Sensor บนตัว
โครงข่ำยหรือโครงสร้ำง
พื้นฐำน ICT สำมำรถแสดง
สถำนะกำรท ำงำนได้ แบบ 
real-time

 ใช้ข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อท ำกำร
วิเครำะห์กำรท ำงำนของโครงสร้ำง
พื้นฐำน ICT อย่ำงเป็นระบบ เพื่อ
ประหยัดทรัพยำกรสูงสุด

- -

 กำรใช้เทคโนโลยี VR และ 
AR ส ำหรับกำรฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ

 โครงสร้ำงพื้นฐำนกำร
ให้บริกำร ICT จ ำนวนมำก
ให้บริกำรผ่ำน Cloud ซึ่งช่วย
ประหยัดต้นทุน

ประสิทธิภาพแรงงาน

-

 ใช้ข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อท ำกำร
วิเครำะห์และพยำกรณ์โครงสร้ำง
ตลำดแรงงำน และเปิดเผยข้อมูลต่อ
ประชำชนเพื่อควำมโปร่งใส

 AI จะเข้ำมำช่วยให้ควำมเห็น
หรือวิเครำะห์ตลำดแรงงำนทั้งใน
ด้ำนอุปสงค์และอุปทำนล่วงหน้ำ 
โดยใช้ข้อมูลจำกทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

 กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดย
ใช้เทคโนโลยี VR และ AR ใน
ด้ำนกำรอบรมหรือฝึกทักษะ
ต่ำงๆ

 ฐำนข้อมูลแรงงำนสำมำรถ
ประมวลผลบน Cloud เพื่อ
ประสิทธิภำพและกำรเช่ือมต่อ
ข้อมูลกับนำยจ้ำงได้ดีขึ้น
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ในอนำคต ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทุกชนิดจะสำมำรถ
เชื่อมต่อกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงกัน
ได้ และเซ็นเซอร์จะอยู่ในทุกที่เพ่ือช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึง
สภำพแวดล้อมต่ำงๆ รอบตัว

217

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การศึกษา

การค้า (น าเข้า / ส่งออก)

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน

สาธารณูปโภค

การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์
ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การเงิน
และการใช้จ่าย

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ

การยืนยันตัวตน
และการบริหาร
จัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล
การรับฟังความ
คิดเห็น

โครงสร้างพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

“รถยนต์สามารถมี Sensors ซึ่งส่งข้อมูลไปยังศูนย์จราจรของรัฐได้ ท าให้เห็นข้อมูลและ
สามารถบริการจัดการความหนาแน่นของถนนได้” ในแบบ real-time

“การใช้งานระบบ Smart Sensor ต่างๆ มีความจ าเป็นยิ่งที่ IoT จะมีส่วนเจ้ามาเก่ียวข้องใน
การพัฒนาการบริการ อาทิ ระบบ Smart Meter และ Smart Pipes”



Technology Recommendation - Big & Open Data

218

Big & Open Data

ภำครัฐอำจเริ่มพบว่ำกำรเก็บข้อมูลแบบเก่ำไม่มี
ประสิทธิภำพ และเร่ิมเปลี่ยนแนวทำงกำรเก็บข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ เพ่ือที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบ
อัตโนมัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดวิธีกำรใหม่ๆ ในกำรบริกำรประชำชน 
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ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การศึกษา

การค้า (น าเข้า / ส่งออก)

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน

สาธารณูปโภค

การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์
ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การเงิน
และการใช้จ่าย

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ

การยืนยันตัวตน
และการบริหาร
จัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล
การรับฟังความ
คิดเห็น

โครงสร้างพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

“ข้อมูลจ านวนมหาศาลที่เก่ียวข้องกับสภาพอากาศ และธรรมชาติ จะถูกวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด ท าให้ภาครัฐสามารถคาดการณ์ภัยธรรมชาติในอนาคตได้ และหาทางป้องกันได้ทัน”

“การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถท านายพฤติกรรมและ
แนวโน้มของผู้บริโภคได้มากขึ้น ท าให้การวางแผนการตลาดเปลี่ยนแปลงไป”



Technology Recommendation - Smart Machine and Artificial Intelligence

219

Smart Machine
and Artificial 
Intelligence

ปัญญำประดิษฐ์สำมำรถเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ได้ ท ำให้
กำรตัดสินใจรวดเร็วยิ่งขึ้น สำมำรถตรวจจับรูปแบบและปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนที่วำงไว้ ซึ่งสำมำรถทดแทนกำรท ำงำนบำงด้ำน
ของธุรกิจได้
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ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

“คอมพิวเตอร์รู้จักการเรียนรู้การบริหารจัดการการจราจรในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
ลดความผิดพลาดจากการท างานของมนุษย์”

“ระบบ Smart Machine และ AI จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ
ชายแดนได้ โดยระบบสามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าหน้าที่ได้”



Technology Recommendation – Blockchain / Distributed Ledger Technology
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Blockchain

Blockchain เปรียบเสมือน ฐำนข้อมูล หรือ สมุดบัญชี ที่
คอยควบคุมดูแลกำรจัดเก็บทุกๆ ข้อมูลหรือทุกๆ กิจกรรม
ของกำรติดต่อส่ือสำร (Transaction) ที่เติบโตขึ้นตลอดเวลำ
โดยมีควำมปลอดภัย (Secure) ข้อมูลที่จัดเก็บใน Block จะ
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง เอำค่ำคืนกลับมำได ้และมคีวำม
น่ำเชื่อถือ (Trusted) 
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ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

“ข้อมูลสุขภาพของประชาชนและโรงพยาบาลจะถูกจัดเก็บบน Blockchain ท าให้ข้อมูลมี
ความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เน่ืองจากก าหนดสิทธิเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“Blockchain ช่วยในเรื่องการท า Traceability ของสินค้าเกษตร”



Technology Recommendation - Virtual & Augmented Reality (VR & AR)

Virtual & Augmented 
Reality (VR & AR)

ระบบ VR และ AR นั้นมีศักยภำพสูงมำกในกำรน ำมำใช้
งำนในหลำยด้ำน ทั้งสองระบบสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์
แปลกใหม่ให้กับผู้ใช้งำน ทั้งในรูปแบบของโลกเสมือนที่
สมจริง (VR) และกำรซ้อนทับภำพและข้อมูลจำกโลกเสมือน
ลงในโลกจริง (AR)
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ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

“เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้งานระบบ VR ร่วมกับ Drone ในการปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่เสี่ยงแทน
ได้ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการชายแดน และการจัดการต่างๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น”
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Technology Recommendation - Cloud Computing
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Cloud Computing

Cloud Computing คือกำรใช้งำนทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ 
Server ที่มีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตให้มำช่วยในกำรท ำงำน
ขับเคลื่อนกำรบริหำรและบริกำรงำนด้ำนไอที อำทิ เว็บไซต์ 
หรือแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งำนมำกๆ ในแต่ละวัน
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ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

“ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภัยธรรมชาติ และการตรวจคนเข้าเมืองจะถูกจัดเก็บและบูรณาการ
บน Cloud เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที”

“ข้อมูลของประชาชนจ านวนมหาศาลจะถูกจัดเก็บบนระบบ Cloud เพ่ือประหยัดทรัพยากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว”



ผลการจัดประชุมระดมสมองเพือ่จัดท า Technology Roadmap
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สรอ. สวทน.และคณะผู้วิจัยได้จัดประชุมระดมสมองขึ้น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมส าหรับ
ใช้ในการจัดท าแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
(การเกษตร คมนาคม สาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน) และมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมท้ังสิ้น 54 ท่าน

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมระดมสมองวันที่ 8 พย. 59 



สถานะปัจจุบัน
(Current Maturity Stage)

แนวทางการพัฒนา สถานะ 5 ปีข้างหน้า 
(Future Maturity Stage)

การพัฒนาเทคโนโลยีหลังจาก 5 ปี

Advanced 
Geo-
graphic 
Information 
System (AGIS)

M3: Spatial systems
App: Digital Map แผนท่ีผลผลิต

ในกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัล GIS ซึ่งขนำด
ข้อมูลภำพถ่ำยมีขนำดใหญแ่ละจ ำนวนมหำศำล กำร
วิเครำะห์ข้อมูลจะต้องใช้ทรัพยำกรมหำศำล ดังนัน้ 
จึงต้องมีกำรใช้ Pool ทรัพยำกรกันเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ
ในกำรวิเครำะห์ และใช้งำนร่วมกับระบบอ่ืนๆ

M5: Plug in AGIS on other system
App: - Apply AGIS with smart sensor 
- Mobile app and social network 
- Tagging position

- Regulation on altitude มีกำรก ำหนด
กฎระเบียบกำรจัดท ำข้อมูลแผนท่ีสำมมติิ

Smart Sensors M2: Information analytic, 
technology monitoring, and 
control devices
App: มีระบบเซนเซอร์วัดสภำวะ
แวดล้อม วัดคุณภำพผลผลิตกำรเกษตร 

ควรมีกำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมูลจำก Sensor หรือมีกำร
ก ำหนด Specs ของ กำรเก็บข้อมูลของ Smart Sensor 
ท่ีเป็นมำตรฐำนเพื่อให้กำรน ำข้อมูลไปใช้งำน หรือกำร
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในแต่ละพื้นท่ีไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

M3: Adaptive controls; self-testing, self 
identification or self-adaptation
App: มี Grain Property Sensor เพื่อตรวจสอบ
คุณภำพของผลผลิตอย่ำงครบวงจร

- ต้นทุนถูกลง มีข้อมูลให้น ำไปใช้งำนเยอะข้ึน

Big data: 
Prescriptive 
Analytics + AI

M1: Descriptive, Predictive and 
Prescriptive analytics. 
App: กำรใช้ข้อมูลวิเครำะห์ผลผลิตของ
บริษัทรำยใหญ่

จัดท ำมำตรฐำนข้อมูลของภำคเกษตรกรรมให้เหมอืนกัน 
หรือสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได ้พร้อมทั้งสนบัสนุนให้
เกษตรกรมีกำรใช้เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์มำกข้ึน 
เพื่อให้มีข้อมูลมำกเพียงพอท่ีจะน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำน 
Big Data Analytics ได้แม่นย ำขึ้น

M3: Suggest decision options to take 
advantage of the predictions
App: ระบบวิเครำะห์สำมำรถท ำนำยสภำวะอำกำศ
หรือผลผลิตในปีนั้นๆ ได้

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

Big data: Data 
Integration

M1: Coping search for a significant 
item in Big Data
App: ฐำนข้อมูลกำรเกษตรของบริษัท
รำยใหญ่

จัดท ำมำตรฐำนข้อมูลของภำคเกษตรกรรมให้เหมอืนกัน 
หรือสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได ้พร้อมทั้งสนบัสนุนให้
เกษตรกรมีกำรใช้เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์มำกข้ึน 
เพื่อให้มีข้อมูลมำกเพียงพอท่ีจะน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำน 
Big Data Analytics ได้แม่นย ำขึ้น

M3: Managing Generate change in response 
to shifts in data automatically or manually, 
enterprise application integration 
App: บูรณำกำรข้อมูลกำรเกษตรกับข้อมูล
กำรตลำดอัตโนมัติ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

Unmanned 
Aerial Vehicles

M1: Robust Response to Real Time 
Faults/ Events but human 
controlled.
App: มีระบบ Drone ท ำงำนถ่ำยภำพ
แบบ Spectrum เพื่อท ำกำรวิเครำะห์
พื้นท่ีเพำะปลูก

เน้นกำรพัฒนำสนับสนุนเทคโนโลยีดงักลำ่วให้มคีวำม
แพร่หลำยในท ำกำรเกษตรของรำยใหญก่่อน เพื่อสร้ำง
ควำมเคยชินให้แกผู้่ใช้งำน

M2: Multi Vehicle Coordination
App: ระบบ Drone สำมำรถท ำงำนได้ดว้ยตนเอง
อัตโนมัติร่วมกบัเทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น Smart 
Sensors และ AGIS เป็นต้น

สนับสนุนเทคโนโลยกีำรท ำ Drone โดยคนไทย 
เพื่อลดต้นทุน และกำรพึ่งพิงเทคโนโลยี Drone 
จำกต่ำงชำติ

เทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพฒันารฐับาลดิจิทัลในด้านการเกษตร
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สถานะปัจจุบัน
(Current Maturity Stage)

แนวทางการพัฒนา สถานะ 5 ปีข้างหน้า 
(Future Maturity Stage)

การพัฒนาเทคโนโลยีหลังจาก 5 ปี

Big data: Data 
Integration 

M2: Understand the big picture from all 
available data
App: มีข้อมูลรถสำธำรณะ แต่ยังไม่เช่ือมโยง

- Link data format
- Cleansing and prepare data
- Open Government data
- De-Identification (เอำข้อมูลส่วนตัวออก)

M4: Innovating use big data to predict 
outcomes and adjust processes accordingly
App: - ระบบตรวจจับกำรเดินทำง
- All transportation data is open and mitigated fro 
open service

- Adaptive data story 
- Meaningful zip
- Open corporate data
- Integrated with private sector

Big data: 
Prescriptive 
Analytics 
(& Artificial 
Intelligence) 

M2: Prescriptive analytics automatically 
synthesizes big data
App: Transportation / passenger forecast 
for planning / controlling

- Relax CDR regulation
- Government data pool platform
- Government tool for data analytic
- Reference dataset

M3: Suggest decision options to take 
advantage of the predictions
App: - Transportation method selection
- รู้ควำมต้องกำรล่วงหน้ำของลูกค้ำ เดำใจลูกค้ำได้
อย่ำงแม่นย ำ
- Transportation/passenger prediction, suggestion 
and recommendation

- Regulate AI (ก ำหนดขอบเขตกำรจัดสินใจของ AI)

Advanced 
Geographic 
Information 
System (AGIS) 

M3: Spatial systems
App: - มีแผนที่ดิจิทัลอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
กำรปรับปรุง น ำไปใช้ให้เหมำะสมกับสังคม
ดิจิทัล
- Some vehicles has AGIS

- Protocol กลำง 
- PPP: Government and corporate data exchange
- Open Data

M5: Plug in AGIS on other system
App: - All buses, vans, taxis, trains have AGIS-
connected module and data are open
- Tagging position
- Apply AGIS with smart sensors to analytic data 
of traffic and road condition, road building plan

- Regulation on altitude
- Map ในมิติอื่นในกำรค ำนวณ ไม่ได้ยึดติดกับ location

Smart Sensors 
(& Building 
Automation)

M1: Auditing and facility Base lining
App: Sensor of traffic, vehicle, 
transportation, infrastructure status

- IoT standard, Protocol กลำง
- White list & Black list
- Ecosystem design เช่ือมโยง IoT ในแต่ละ silo เช่น 
คมนำคมกับท่องเที่ยว

M2: Information analytic, technology 
monitoring, and control devices
App: - Maintenance management (sensor for road 
and infrastructure)
- Application ตรวจสภำพจรำจร และรำยงำนผล
จรำจร real-time

- ยังเป็นระบบแบบ Adaptive เนื่องจำกระดับ Maturity 
ยังไม่สูงนัก

Consumer 
Telematics in 
Future 
Transportation 

M1: Assisted Consumer; Traffic 
information, Emergency Assistance, 
Global positioning system navigation
App: - Accidental report
- Telematics insurance
- Traffic information

- OBD tool (Mass market)
- Interactive
- สัญญำณรัฐ (B2X)
- Speed control
- Display Technology

M2: Fully autonomous; Consumer telematics 
are end-user-targeted vehicles-centric 
information by tools or another services
App: - Full service through smart phone
- Behavior analysis
- Transform vehicle data and external traffic data

- Beyond smart phone

เทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพฒันารฐับาลดิจิทัลในด้านคมนาคม
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สถานะปัจจุบัน
(Current Maturity Stage)

แนวทางการพัฒนา สถานะ 5 ปีข้างหน้า 
(Future Maturity Stage)

การพัฒนาเทคโนโลยี
หลังจาก 5 ปี

Smart Sensors M1: Auditing and facility Base lining
App: - App วิเครำะห์ข้อมูลจำกอุปกรณ์สวม
ใส่
- เครื่องติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจตลอดทั้ง
วัน

- มำตรฐำนข้อมูล
- Sensor วัดได้หลำกหลำยหมวดหมู่และมีควำมแม่นย ำมำกขึ้น 
รำคำถูกลง ใช้ได้มำกขึ้น
- กำรผลิตเทคโนโลยีได้เอง

M3: Adaptive controls; self-testing, self-identification or 
self-adaptation
App: - Patient Tracking
- Sensor to implant/dress/costume to identify health
- สำมำรถแปรผลได้ และบอกวิธีกำรดูแลตัวเองได้ทันที

- Nano / Bio Sensors

Big data: Data 
Integration 

M1: Coping search for a significant item 
in Big Data
App: - แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำน Web Service
- Linked Data ทำงด้ำนกำรแพทย์
- กำรรวมข้อมูลบุคคลด้ำนสุขภำพ

- Standard (Inclusive and Exclusive) 
- EDI (Electronic Data Integration)
- Open Data 
- มีกฎหมำยสนับสนุน Big Data อย่ำงชัดเจน

M4: Innovating use Big Data to predict outcomes and 
adjust processes accordingly 
App: - Standard API
- กำรใช้ข้อมูลรักษำโรคที่เกิดจำกพันธุกรรม
- กำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องใน Health 
Service Provider

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

Big data: 
Prescriptive 
Analytics 

M0: Multiple disciplines of mathematical 
sciences and computational sciences, 
and business rules, to make predictions
App: - ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่วิเครำะห์
ข้อมูลพื้นฐำน
- กำรจัดท ำฐำนข้อมูลรวม

- Machine learning 
- Corpus (knowledge processing) เช่น ต้องมี Literacy / 
แนวทำงปฏิบัติ ระบบถึงจะเดินไปได้

M3: Suggest decision options to take advantage of the 
predictions
App: - กำรใช้ Data Analytics วิเครำะห์ควำมเสี่ยงโรคจำก
พันธุกรรม
- กำรมีฐำนข้อมูลและใช้ฐำนข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลประชำกรต่ำงๆ 
เช่น กำรเจริญเติบโตของเด็ก กำรใช้ยำ
- ศูนย์กลำงข้อมูลในกำรจัดท ำแผนกำรดูแลประชำชน

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

Cyber Security M1: Auditing and facility Base lining
App: - มีกฎหมำยแล้ว แต่หลำยแห่งและ
บุคลำกรยังไม่เข้ำใจ
- มีนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย IT
- มีโครงสร้ำงพื้นฐำนและซอฟต์แวร์รองรับ

- CIA (Confidentiality Integrity Availability) model
- Encrypted data
- กำรประเมินว่ำจะต้องมี Security ใน Level Agreement ใด

M5: Continuously improving
App: - นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย IT ระดับชำติ
- ระบบ Monitoring ด้ำน Security ของโรงพยำบำลและภำพรวม
ประเทศ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

Cloud Computing M1: Legal applications on dedicated 
infrastructure
App: - ระบบเริ่มใช้ Private Cloud ในกำร
จัดเก็บข้อมูล
- Patient & personal data to access 
everywhere

- Cloud standard และ ปรับปรุงด้ำน security และเทคโนโลยีของ 
Cloud เพื่อให้เกิด trust
- แก้ พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ มำตรำ 7 (ผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล
สุขภำพต้องอนุญำตกำรน ำข้อมูลไปเผยแพร่ก่อน)
- ข้อมูลสุขภำพบุคคล พัฒนำ พ.ร.ฎ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

M4: Allows application software to be operated using 
internet-enabled devices
App: - ระบบ Cloud ส่วนบุคคลท่ีเก็บข้อมูลด้ำนสุขภำพ 
- ระบบ Cloud ขององค์กรโรงพยำบำลรัฐและชุมชน ในกำร
จัดเก็บข้อมูลดิบและข้อมูลที่วิเครำะห์แล้ว
- กำรเข้ำถึงข้อมูลกำรรักษำพยำบำลผ่ำนมือถือ

- Private Cloud ระดับบุคคลและ
องค์กร เช่น กำรเก็บข้อมูล 
Personal health record เอง

Blockchain; 
Distributed Ledger 

M0: Have no knowledge, have no 
capabilities
App: มีกำรใช้ Blockchain ด้ำนกำรเงิน
ส ำหรับจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล

- กำรหำ Application ที่เหมำะกับ Blockchain
- Work Instruction
- กำรแชร์เอกสำรที่มีควำมส ำคัญทำงกฎหมำย

M3: The government's potential involvement in distribute 
ledger technology. 
App: - ใช้ Blockchain กระจำย Database ของ Healthcare
- โรงพยำบำลแต่ละแห่งเช่ือมโยงข้อมูล รวมผลแล็ป 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

เทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพฒันารฐับาลดิจิทัลในด้านสาธารณสุข
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สถานะปัจจุบัน
(Current Maturity Stage)

แนวทางการพัฒนา สถานะ 5 ปีข้างหน้า 
(Future Maturity Stage)

การพัฒนาเทคโนโลยี
หลังจาก 5 ปี

Big data: Data 
Integration 

M1: Coping search for a significant 
item in Big Data
App: ยังขำด Government API ท่ี
เพียงพอต่อกำรเชื่อมโยงข้อมูล

- จัดท ำกฎระเบียบมำตรฐำนสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล และใช้งำนข้อมูล
- Standard references for government API
- Data preparation - หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรรวมข้อมูล
- Open data format   - Time Synchronization

M3: Managing Generate change in response to 
shifts in data automatically or manually, 
enterprise application integration. 
App: - Standard API - Big Data analytics tools

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

Big data: 
Prescriptive 
Analytics 
(& Artificial 
Intelligence) 

M2: Prescriptive analytics 
automatically synthesizes big data
App: มีกำรใช้ระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ขนำดใหญ่ในโครงกำรน ำร่อง

- พัฒนำ Human Capacity ด้ำน Analytics
- Interoperability Data
- สนับสนุนกำรสร้ำง Business Ecosystem ให้แก่ Data Analyst
- สร้ำง Big Data Analytic Playground

M3: Suggest decision options to take 
advantage of the predictions
App: มีระบบท่ีสำมำรถให้ควำมคดิเหน็ท่ีสอง เพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจ

- สร้ำง Data Governance
- สร้ำงกฎระเบียบและระบบ
สนับสนุนกำรตัดสนิใจ Analytics
- Fair-use ในกำรใช้งำน
- Code of conduct

Cloud Computing M0: Have no knowledge, Have no 
capabilities
App: ปัจจุบันไทยมีแต่กำรใช้บริกำร Data 
Center ไม่มีกำรใช้งำน Cloud อย่ำง
แท้จริง

- จัดท ำ Standards ท่ีเกี่ยวข้องกับ Cloud
- ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เอื้อต่อกำรพัฒนำ Cloud
- พัฒนำควำมเข้ำใจ Cloud Concept
- สร้ำงระบบท่ีสำมำรถประสำนงำนร่วมกนัได้ (Interoperability)
- Internet penetration coverage ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
- พัฒนำระบบ Fiber Optic 
- ส่งเสริมกำรใช้งำน Local Cloud Host ในประเทศ 

M3: Classified as public, private and hybrid 
cloud 
App: มีระบบ public, private and hybrid cloud 
ท่ีเกิดกำรจำกศึกษำ Data Architecture อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม

- มุ่งเน้นกำรพฒันำ Ambient 
Cloud
- EDGE & FOG Computing 

Cyber Security M2: Planned, Tracked Cybersecurity 
information

App: มีระบบ Track และ Response 
เหตุกำรณ์ แต่ยังต้องกำรระบบ Monitor ท่ี
มีคุณภำพ

- พัฒนำระบบ Monitoring ต่ำงๆ และปรับปรุง Cyber Mindset
- จัดให้มี Standards & Practiceในบริบทท่ีเหมำะสมกับไทย
- ปรับปรุง Cyber Security Policy ให้มีกำรบังคับใช้มำกกวำ่เดิม
- พัฒนำมำตรฐำนและเครื่องมือทำงกฎหมำยเพื่อ Forensic ข้อมูล
- ปรับปรุงกฎหมำย เครื่องมือ หน่วยงำนด้ำน Digital Laws ให้ทัน
เหตุกำรณ์ และยืดหยุ่นปรับเปลีย่นได้ทันเวลำ  

M5: Continuously improving

App: มีกำร Access ข้อมูลต่ำงๆ ได้ตลอด และ
สำมำรถอัพเดทข้อมูลกำรป้องกนัตลอดเวลำ และ
เรียลไทม์ สำมำรถแก้ไขปัญหำไดร้วดเร็ว

- ต้ัง S.O.C. Team

Blockchain; 
Distributed 
Ledger 

M1: Understand the big picture from 
all process
App: เริ่มมีกำรใช้ Blockchain ด้ำน
กำรเงิน

- เฟ้นหำ หรือสร้ำงผู้เชี่ยวชำญทำงดำ้น Blockchain
- พัฒนำระบบควำมปลอดภัยไซเบอร์เพื่อรองรับ Blockchain
- ปรับมุมมองของภำครัฐ ให้ยืดหยุ่นข้ึน 
- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลย ีBlockchain ให้ประชำชน
- Classified type of Blockhain
- สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยของเทคโนโลย ีBlockchain

M3: The government's potential 
involvement in distribute ledger technology
App: มี Platform กลำงท่ีเข้ำรูปแบบมำตรฐำน
กำรท ำ Blockchain ของรัฐ

- จัดท ำ Private Network 
Blockchain ในบำงชุดข้อมลู 
โดยเฉพำะข้อมลูท่ีใช้ในงำนด้ำน
ควำมมั่นคง

เทคโนโลยีท่ีส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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For more information, please contact :

Electronic Government Agency 

(Public Organization) (EGA)

Tel. +66 (0) 2 612 6000

Fax. +66 (0) 2 612 6011-12

contact@ega.or.th 

www.ega.or.th

ส าหรับเอกสารประกอบการน าเสนอร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ระยะที่ 2 สามารถ Download ได้จาก QR Code 
หรือ Link ด้านล่าง:

https://goo.gl/X7XV7i 
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https://goo.gl/om5AnZ 
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“ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้”

ขอควำมร่วมมือในกำรท ำแบบประเมินขีดควำมสำมำรถและควำมพร้อมของกำรพฒันำรัฐบำลดจิิทัล
ภำยใต้แผนพฒันำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี โดยสำมำรถเข้ำระบบด้วย QR Code หรือ Link ด้ำนล่ำง


