
ไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อ านวยการ

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
22 กันยายน 2561

การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบายรัฐบาลไทย



 โลกยุคดิจิทัล

 ดิจิทัลไทยแลนด์ 

 รัฐบาลดิจิทัล

 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 การเตรียมบุคลากรภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล

หัวข้อ
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โลกยุคดิจิทัล
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ข้อมูลที่เกิดขึ้น
ใน 1 นาที

We are living in a World of data.

ข้อมูล เป็นทรัพยากร
ที่มีความส าคัญมาก

ในโลกยุคดิจิทัล



Digital Disruption
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ตัวอย่าง 
Unstaffed Stores by Amazon and Alibaba

https://www.theverge.com/2016/12/5/13842592/amazon-go-new-cashier-less-
convenience-store

https://www.caixinglobal.com/2017-07-11/101113967.html
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ตัวอย่าง
Restaurant with no chef (Automated Cooking)

SPYCE Restaurant in Boston, USA 

https://www.straitstimes.com/lifestyle/food/at-boston-restaurant-spyce-robots-have-replaced-the-chefs
https://www.facebook.com/insiderkitchen/videos/1731019310310566/



ตัวอย่าง
การใชเ้ทคโนโลย ีFacial Recognition กบัการช าระเงนิ

“Smile to Pay”

Source : http://www.ciobulletin.com/kfc-outlet-in-china-introduces-smile-to-pay 7
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ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
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ธุรกิจ/บริการยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 
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ตัวอย่างแอปพลิเคชันส าหรับช าระเงินที่ใช้ในประเทศไทย
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ตัวอย่างการช าระเงินด้วย QR Code ในประเทศไทย
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การเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน
โดยไม่จ าเป็นต้องไปสาขา

https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/th/cnt/cnt.asp

การอนุมัติสินเช่ือแก่ SME 
ภายใน 1 นาที โดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

https://www.kasikornbank.com/th/News/Pages/SME_x_K_PLUS.aspx

ตัวอย่าง Digital Banking ในประเทศไทย
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Smart License Plate

Smart Lighting

ตัวอย่าง การใช้ IoT ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Source : http://www.brandage.com/article/5064/AIS

ตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าออก
บริเวณหอพักโดยอัตโนมัติ

ควบคุมความสว่างของแสงไฟ
ริมทางรอบมหาวิทยาลัย

โดยอัตโนมัติ



รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล
https://www.facebook.com/EGAThailand/videos/1492663167469986/ 
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https://www.facebook.com/EGAThailand/videos/1492663167469986/
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Government 
Agency

1. Data Sharing and Integration
2. Shared Digital Infrastructure
3. Communication and 
Collaboration

Government 
Agency

Digital 
Technology

Open and 
Connected 

Government

Business and Citizen

1. Open Government Data
2. Two-Way Communication
3. Service Delivery 
4. Facilitation

Digital 
Technology

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)



แนวคิดการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

เป้าหมาย
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การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหาร
สินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน

การเงิน
และการใช้จ่าย

การให้ข้อมูล

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

ความม่ันคงแห่งชาติ

การบริหารจัดการ
ชายแดน

การป้องกัน
ภัยธรรมชาติ

การค้า 
(น าเข้า/ส่งออก)

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

สาธารณูปโภค

ขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ

การยืนยันตัวตน
และการบริหาร
จัดการสิทธิ

โครงสร้างพ้ืนฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐาน5

2 3

4

คุณภาพชีวิตประชาชน

การศึกษา

การสาธารณสุข

การเพ่ิมประสิทธิภาพ            
แรงงาน 

1

สวัสดิการประชาชน

ภาษีและรายได้

การจัดการ
ในภาวะวิกฤติ

ความปลอดภัย
สาธารณะ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพ่ือ

ยกระดับบริการ

การลงทุน การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การท่องเที่ยว

ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (2560-2564)

18



19

ตัวอย่าง
โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา

“รัฐบาลดิจิทัล”



ข้อมูลการ
ลงทะเบียนรับ
บัตรสวสัดิการ
แห่งรัฐ (ก.คลงั)

Model การ
ค านวณเชิง
สถิติ, ดัชนีช้ี
วดัผู้มรีายได้

น้อย

(สสช)
ข้อมูลความ
จ าเป็นพืน้ฐาน 
เช่น การเดินทาง
โดยรถสาธารณะข้อมูลการใช้

โทรศัพท์เคล่ื
อนที่

(กสทช.)

ฐานข้อมูล
ประชาชน
(มท.)

ข้อมูลการเสีย
ภาษี

(กรมสรรพากร)

โครงการน าร่องการใช้ประโยชน์จาก Big Data : การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย

ขอ้มูลคนพิการ
(กรมส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ

คนพิการ)

ขอ้มูลสาธารณสุข
การไดรั้บสิทธิการ
รักษา  (กระทรวง
สาธารณสุข)

ขอ้มูลแผนท่ี
(GISDA) ขอ้มูลภยัพิบติั เพื่อ

ส าหรับการใหค้วาม
ช่วยเหลือระดบัพื้นท่ี 

(ปภ.)

ขอ้มูลรายการเงิน
ฝากตามบญัชี
ธนาคาร 

(ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ขอ้มูลอาชีพ
(กท.เกษตร, 
กท.แรงงาน)

ขอ้มูลการศึกษาของ
บุคคลในครอบครัว
(กท.ศึกษาธิการ)

ข้อมลูปริมาณการ
ใช้น า้, ไฟ

(การประปา, การ
ไฟฟา้)

ข้อมลูสวสัดิการ
ของรัฐ

(กท.พม.)

ข้อมลู SME
(ส านกังานสง่เสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม)

มิตใินการ
วเิคราะห์ข้อมูล
ผู้มีรายได้น้อย
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สภาพปัญหาข้อมูลภาครัฐเพื่อการให้บริการและการวิเคราะห์ข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 1

ก าหนดโจทย์ที่ส าคัญ
ส าหรับการบริหาร

ราชการแผ่นดินและ
การให้บริการ
ประชาชน

ขั้นตอนที่ 2

ก าหนดชุดข้อมลูที่
จ าเป็นส าหรบัการ

ตอบโจทย์ใน
ขั้นตอนท่ี 1

ขั้นตอนที่ 3

จัดท า รวบรวม 
และเช่ือมโยงข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 4

น าข้อมูลมา
ประมวล 

วิเคราะห์ และใช้
ประโยชน์ 

(Analytics)

พิจารณาปรับเปลี่ยนโจทย์หรือตั้งโจทย์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น

Data Governance Framework 
(DGF)

ขั้นตอนการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ธรรมาภบิาลข้อมูล
(Data Governance)

เป็น กฎ กติกา เพื่อการจัดการข้อมูล
องค์กร หรือกระบวนการจัดการข้อมูล
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One Stop Service (OSS) 

บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
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• เป็นศูนย์บริการร่วมรูปแบบออนไลน์ของภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว ช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถพบกับส่วนราชการผู้ให้บริการได้ตลอดเวลา จากที่ไหนก็ได้

• ศูนย์บริการร่วมในรูปแบบเคาน์เตอร์ที่ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้บริการ ณ จุดบริการภาครัฐนั้น 
ส านักงานก.พ.ร. อยู่ระหว่างด าเนินการ

1. เป็นบริการ One Stop Service เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถพบ
กับส่วนราชการผู้ให้บริการได้ตลอดเวลา จากที่ไหนก็ได้

2. ประชาชนสามารถใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐในรูปแบบ
ออนไลน์ได้  รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล  และการ
ร้องขอเอกสารทะเบียนดิจิทัลผ่านช่องทาง Digital Inbox ได้

3. การจองคิวออนไลน์ส าหรับบริการภาครัฐบางประเภท

4. การติดตามสถานะบริการ รวมถึงการแจ้งผลความพึงพอใจ 
หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนบริการรัฐเก่ียวกับบริการได้ เป็นต้น

1. เป็นบริการ One Stop Service เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในการเข้าถึงข้อมูลและใช้
บริการภาครัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

2. ให้บริการข้อมูลและสามารถท าธุรกรรมแบบออนไลน์ที่
ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึง
ปิดกิจการ รวมถึงการติดตามสถานะบริการ และแจ้งความ
พึงพอใจได้ เป็นต้น

3. ครอบคลุม 25 ประเภทธุรกิจที่ส าคัญ
4. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อท าธุรกรรมกับภาครัฐแบบไม่ต้อง

ยื่นเอกสารประกอบการท าธุรกรรม ลดการกรอก
แบบฟอร์มที่ซ้ าซ้อน และลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ

ภาคประชาชน -> Citizen Portal ภาคเอกชน -> Business Portal

One Stop Service (OSS) : บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
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ข้อมูล
ทะเบียนหรือ
ใบอนุญาต

ข้อมูล  
เฉพาะเร่ือง

หลกัฐาน   การช าระ
คา่ธรรมเนียม

ข้อมลูอ่ืนฯ

บริการ
รับค าขอ

บริการเช็ค
สิทธิต่างๆ

Government Data 
Exchange Center

ศูนย์ GDX
ประชาชนเอกชน 
ผู้ใช้บริการ

 เสมือน Clearing 
House ทีท่ าหน้าที่
รับและส่งค าขอ
เอกสารประกอบจาก
หน่วยงานที่บริการ
ประชาชน ภาครัฐ 
และภาคธุรกิจเพื่อส่ง
ข้อร้องขอไปยัง
หน่วยงานทะเบียน
หรือหน่วยที่ออก
ใบอนุญาตหรือ
หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล

 เอกสารที่รับ/ส่ง ต้อง
เข้ารหัสลับ โดยที่คน
กลางเปิดอ่านไม่ได้

Government Data Exchange Center (GDX)
ศูนย์ GDX ท าหน้าที่ ศูนย์กลางในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
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เอกสารภาครัฐที่มีการใช้งานมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก

ล าดับ ชื่อเอกสารหลักฐานประกอบ ชื่อหน่วยงาน
จ านวน

กระบวนงานที่
ใช้

จ านวนคู่มือที่ใช้

๑ บัตรประจ าตัวประชน กรมการปกครอง ๓,๒๑๐ ๖๕๗,๑๒๔

๒ หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๑,๗๕๓ ๑๒๘,๘๙๓
๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง ๑,๖๔๒ ๓๙๘,๘๒๐
๔ หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ๘๕๗ ๒๐,๔๘๑
๕ ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง ๗๕๔ ๗๐,๖๒๐
๖ หนังสือมอบอ านาจ กรมการปกครอง ๖๗๘ ๓๘,๓๕๑

๗ บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของ
รัฐ

กรมการปกครอง ๔๘๖ ๒๗,๗๐๒

๘ ทะเบียนสมรส กรมการปกครอง ๑๘๗ ๗,๒๓๙
๙ แบบค าร้อง ก.๔๖/๒๕๔๖ กรมเจ้าท่า ๑๔๙ ๑,๓๑๓

๑๐ ประกาศนียบัตรสุขภาพ (คร.๕) กรมเจ้าท่า ๑๓๙ ๖๒๗
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 ข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
o บัตรประชาชน 
o ทะเบียนบ้าน
o ข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ Linkage Center

ได้แล้ว 
 ข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
o ข้อมูลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
o ข้อมูลผู้ถือหุ้น
o หนังสือบริคณห์สนธิและอื่นๆ
o ข้อมูลงบการเงิน

27

ตัวอย่างข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงผ่านศูนย์ GDX แล้ว

 ข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาล
o สิทธิหลักประกันสุขภาพ (ส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต)ิ
o สิทธิประกันสังคม (ส านักงานประกันสังคม) 

 ข้อมูลอื่นๆ 
o เงินสะสมกรณีชราภาพของผู้ประกันตน            

(ส านักงานประกันสังคม) 
o ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ของคนไข้ในสังกัด

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
o ข้อมูลผู้ใช้น้ าประปา (การประปานครหลวง)
o ผู้กู้ยืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
o ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คุรุสภา)



ภาพรวมระบบที่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ

CITIZENinfoInfo.go.th
คู่มือประชาชน

กิจกรรม
ปักหมุด

ส ารวจความ
พร้อม

ระบบปักหมุด
o ทุกหน่วยงานจะต้องปักหมุดจุดให้บริการ

ท่ัวประเทศ ท าให้รู้กลุ่มเป้าหมายท้ังหมดท่ี
จะต้องด าเนินการ 

o เป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาเครื่องมือ
ต่างๆ  

ระบบส ารวจความพร้อม
o หน่วยงานส ารวจความพร้อมเพื่อให้

ทราบสถานะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อวางแนวทางในการสนับสนับการ
ด าเนินการของหน่วยงาน

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
o Linkage Center ของกรมการปกครอง
o ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)

ของสพร.

2

3

4
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ยกเลิกส าเนา
เอกสาร

& CITIZEN
Feedback

ระบบคู่มือประชาชน
o รายชื่อหน่วยงาน และ

กระบวนงาน
o ขั้นตอนการใช้บริการ

1
5



ประชาชน
• แสดงจุดให้บริการประชาชนทั่วประเทศบนแผนที่ และการ

เดินทางไปใช้บริการ
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 
• บอกสถานะการยกเลิกส าเนา
• บอกความพึงพอใจต่อบริการภาครัฐ (CITIZEN Feedback)
• ให้ข้อเสนอแนะน า ร้องเรียนต่างๆ

29

แอปพลิเคชัน CITIZENinfo

ภาครัฐ
• เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการยกเลิกส าเนา

เอกสาร
• ทราบความพึงพอใจของประชาชนเพือ่ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงบริการ



ตัวอย่าง หน้าจอแอปพลิเคชัน CITIZENinfo
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ตรวจสอบข้อมูล 
• ข้อมูลบุคคล (กรมการปกครอง)
• บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป (บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ) 
• ประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์คนพิการ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
• ข้อมูลผู้ใช้น้ าประปา (การประปานครหลวง)
• ข้อมูลนัดหมาย (รพ.รามาธิบดี) 
• ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ในสังกัดส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
• ระบบประวัติการฟื้นฟู : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ)
• เช็คหนี้ กยศ.

ตรวจสอบสิทธิ์ 
• เงินสะสมกรณีชราภาพ (ส านักงานประกันสังคม) 
• สิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
• สิทธิหลักประกันสุขภาพ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ)
• สิทธิประกันสังคม (ส านักงานประกันสังคม) 
• ระบบตรวจสอบสิทธิ์รับรองสิทธิ์อัตโนมัติ (รพ.ราขวถิี)
ติดตามผล
• ติดตามเรื่องร้องเรียน (ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
ดูข้อมูล
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) : ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตัวอย่างบริการของภาครัฐบนตู้บริการเอนกประสงค์ภาครฐั

เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ภาครัฐผ่าน Government Smart Kiosk ได้ด้วย
บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

ตู้บริการเอนกประสงคภ์าครัฐ 
Government Smart Kiosk
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• Big C สุรินทร์
• Big C โพนพิสัย หนองคาย
• Big C พระนครศรีอยุธยา
• Big C เพชรบูรณ์
• Big C แพร่
• Big C ล าพูน
• Big C ตาก
• Big C ร้อยเอ็ด
• Big C สระแก้ว

จุดให้บริการ Government Smart Kiosk จ านวน 56 แห่ง 
ครอบคลุม 36 จังหวัด

Health care 
• โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพฯ 2 ตู้

• ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ICT กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

• โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

• โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพฯ

• โรงพยาบาลวชิระพยาบาล กรุงเทพฯ

• โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

• โรงพยาบาล พหลฯ จ.กาญจนบุรี

• โรงพยาบาล มะการักษ์ จ. กาญจนบุรี

• โรงพยาบาล ราชบุรี จ. ราชบุรี

• โรงพยาบาล บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

• โรงพยาบาล โพธาราม จ.ราชบุรี 

• โรงพยาบาล ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี

• โรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.
สมุทรสงคราม

• โรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

• โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชฯ จ.สุพรรณบุรี

• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Government
• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 
• เทศบาลสระบุรี
• ส านักงานประกันสังคมเชียงใหม่ สาขาฝาง
• เทศบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
• อาคารอับดุราฮม (กบข)
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Public area

• G-Point ; Central ศาลายา  นครปฐม
• G-Point : Central World กรุงเทพฯ
• Government Center ; Central Westgate นนทบุรี
• One Stop Service ; BIG C มหาสารคาม
• G-Point ; Thanya Park กรุงเทพฯ
• Big C เชียงใหม่
• Big C ภูเก็ต
• Big C ขอนแก่น
• Big C ชลบุรี 
• Big C อุบลราชธานี  
• Big C หาดใหญ่ 
• Big C นครสวรรค์ 
• BIG C อุดรธานี 
• Big C โคราช
• Big C กาฬสินธุ์
• Big C นครพนม
• Big C บุรีรัมย์

• โรงพยาบาลประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

• โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

• โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม

• โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

• โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

• โรงบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร

• โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
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Business Portal เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและใช้บริการภาครัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ส าหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน  ปัจจุบัน Business Portal ได้มีการเชื่อมโยงบริการภาครัฐแล้ว
จ านวน ๒๑ บริการ โดยได้เปิดให้บริการแล้วที่ Website “BizPortal”
https://biz.govchannel.go.th/

ความคืบหน้าในการพัฒนา OSS : Business Portal

*** BizPortal เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ส านักงานกพร. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

https://biz.govchannel.go.th/
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การขอใบอนุญาตออนไลน์

Single form
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ขยายบริการขอใบอนุญาตออนไลน์กับธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจร้านค้าปลีก

Single form

Single form
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การเตรียมบุคลากรภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล
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“1.TDGA จะเป็นแกนหลกั เป็น
ศนูย์กลางในการพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรภาครัฐด้านดิจิทลั ท่ีบคุลากร
ภาครัฐทกุระดบัจะต้องผ่านการอบรม
จากสถาบนันี ้ ด้วยหลกัสตูรท่ีเหมาะสม
กบัความสามารถทางด้านดิจิทลัในแต่
ละระดบัหรือระดบั Digital 
Literacy ของแต่ละบคุคล”

“2.มอบให้ส านกังาน ก.พ. และ
ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ไปพจิารณา
ก าหนดหลกัเกณฑ์ว่า บคุลากร
ภาครัฐต าแหน่งใด ระดบัไหนต้องมี 
Digital Skills Set ประเภท
ใดบ้าง”

การมี Digital Skills Set จะ
เป็นหนึง่ในคณุสมบตัิ
ส าคญัที่จะใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขัน้เลื่อน
ต าแหน่งตอ่ไป”

ที่มา : นโยบายโดยนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ในวันเปิดตัวสถาบัน TDGA
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ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

มิติที่ 1
รู้เท่าทันและใช้
เทคโนโลยีเป็น

มิติที่ 2
เข้าใจนโยบาย กฎหมาย 

และมาตรฐาน

มิติที่ 3
ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์

และพัฒนา

มิติที่ 4
ใช้ดจิิทัลเพ่ือการวางแผนบริหาร

จัดการและน าองค์กร

มิติที่ 5
ใช้ดจิิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์

 Digital Literacy  Digital Governance, 
Standard and Compliance

 Digital Technology
 Digital Process and 

Service Design

 Project and Strategic 
Management

 Digital Leadership
 Digital Transformation



ฝึกอบรมผ่านสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ 

ฝึกอบรมผ่านหลักสูตรของ
สถาบันฝึกอบรมต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐ

การจัดอบรมภายในหน่วยงาน 
(In-House)

จัดการฝึกอบรม โดยสถานบัน
การศึกษา และสถาบันฝึกอบรมที่
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ

01

02
03

04

05
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 3 ล้านคน

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐด้านทักษะดิจิทัล

จัดการฝึกอบรม
โดย TDGA
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Thank you

www.dga.or.th

contact@dga.or.th

https://www.facebook.com/DGAThailand

E-mail : airada.luangvilai@dga.or.th


