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สวนที่ 1 แนวโนมสําคัญของการพัฒนารฐับาลดจิิทัล

สวนที่ 2 รางแผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564

สวนที่ 3 ปจจัยแหงความสําเร็จ และทิศทางการพัฒนารัฐบาลดจิิทัลในอนาคต

 แนวโนมสําคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก

 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสูรัฐบาลดิจิทัลโลก

 สภาวการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
o นโยบาย แผน และยุทธศาสตรสําคัญทีเ่กีย่วของกับการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย

o ความสอดคลองระหวางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนพัฒนาระดับชาติ

 วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวชี้วัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 ยุทธศาสตรรัฐบาลดิจิทัล

สวนที่ 4 (ตัวอยาง) การบริหารจัดการความเส่ียงที่มีผลตอการดําเนินงานตามแผน DG 



แนวโนมเทคโนโลยีสําคัญสําหรับรัฐบาลดิจิทัล
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ที่มา:การจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนที่นาํทางดานเทคโนโลยีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Technology Roadmap) รวมกับศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปค

หนวยงานภายใตกํากับของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร

Technology Recommendation for

Digital Government 2017-2021

Open Any Data

การเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนแก

ผูรับบริการ โดยปรับปรุงเว็บไซต และ

ฐานขอมูล เพ่ือสรางการเขาถึงจากสาธารณะ

มากขึ้น และผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูล

ที่เปดเผยเหลานัน้กับหนวยงานทุกภาคสวน

Internet of Things

การอาศัยเทคโนโลยี IoT สรางสภาพแวดลอมให

ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเปนดิจิทัลมากย่ิงขึ้น 

ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกลาวยังสนบัสนนุภาครัฐในดาน

ตางๆ อาทิ การสื่อสาร การใชโมบายเทคโนโลยี การวิเคราะห 

Big Data รวมไปถึงการประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชน

Virtual Reality / 

Augmented Reality

การนําเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ 

Augmented Reality (AR) มาปรับใชในการจําลอง

ภาพหรือสถานการณเหมือนจริง เพ่ือบริหารจัดการ

ความปลอดภัยสาธารณะ การขยายพ้ืนที่การรักษา

สุขภาพไปยังพ้ืนที่หางไกล (Telemedicine) รวมถึง

การเพ่ิมรูปแบบใหมๆ ในการเรียนการสอน และการ

ทองเที่ยว

Smart Machine / 

Artificial Intelligence

การนําเทคโนโลยี Smart Machine มาปรับใช

เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการ และตอบสนองการ

ใหบริการอัตโนมัติ โดยระบบ Smart Machine จะ

พัฒนาขึ้น และสามารถประเมินปญหา และจัดการ

สมดุลตลอดหวงโซการบริการ

Cyber Security

การคํานึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 

Security) โดยจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร 

ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวของใหทันตอเหตุการณ และมีความ

ยืดหยุน อีกทั้งปรับเปลี่ยน Mindset ในการจัดการประเด็นดาน

ความปลอดภัยทางไซเบอร

Block Chain / Distributed

Ledger Technology

การประยุกตใชเทคโนโลยี Block Chain ในการ

จัดเก็บขอมูลและใชประโยชนจากเครือขายเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง และลดภาระการพ่ึงพาคนกลางในการทํา

ธุรกรรม ภายใตความปลอดภัยที่มีความนาเชื่อถือ

Cloud Computing

การนําเทคโนโลยีดาน Cloud 

Computing มาปรับใชในการเก็บขอมูล เพ่ือลด

ความยุงยากในการติดตั้งระบบ ลดตนทุนในการ

ดูแลระบบ และตนทุนสําหรับการสรางเครือขาย

ดวยตนเอง

Big Data

การนําขอมูล Big Data มาประมวล และ

ใชเปนเครื่องมือในการคาดการณ และประเมิน

สภาพธุรกิจการใหบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี 

IoT และ Smart Machine เพ่ือใหการ

วิเคราะหและตอบสนองตอผูรับบริการเปน

แบบ real-time

Advanced Geographic 

Information System

การนําเทคโนโลยี Advanced Geographic 

Information System มาใชในการบริหารจัดการ

ขอมูลในเชิงพ้ืนที่ โดยสามารถประยุกตใชสําหรับการ

จัดสรรทรัพยากรดานการเกษตร การบริหารจัดการ

ระบบคมนาคมขนสง และดานอื่นๆ



กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสูรัฐบาลดิจิทัล
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ที่มา: Gartner (2015). Introducing the Gartner Digital Government Maturity Model. 22 September 2015.



แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเกาหลีใต
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ระยะที่ 1
“Pioneer Days for Foundation of 

e-Government”

 สรางฐานขอมูลสําหรับสารสนเทศ

ท่ีสําคัญ

 สรางโครงสรางพ้ืนฐานการสื่อสาร

ของ e-government (National 

Backbone Network)

 จัดต้ังโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถ

บูรณาการการทํางานระหวาง

หนวยงานรัฐ

ระยะที่ 2
“Full-Fledged Implementation of 

e-Government”

 ดําเนินการ 11 โครงการ 

e-Government ท่ีสําคัญ

 จัดต้ังสถาบันหรือหนวยงานเพ่ือ

จัดการเรื่อง e-Government

ระยะที่ 3
“Advanced Development of

e-Government”

 ดําเนินการจัดทํา 31 แผนทิศทางดาน 

e-Government ใน 4 ประเด็นหลัก

 ขับเคลื่อนระบบการแบงปน

สารสนเทศท่ีรวมศูนยกันระหวาง

สถาบันภาครัฐ

ระยะที่ 4
“Expansion of Integration and 

Connection”

 สนับสนุน e-Government ตามการ

ใชงานและการบูรณาการ

 ขยายองคกรเปาหมายท่ีตองการใหมี

การทํางานเปนรัฐบาลดิจิทัล

 รวมกรอบการดําเนินงานของรัฐ

ในเรื่องการพัฒนาสารสนเทศ 

(Informatization) และการ

ดําเนินการพัฒนา e-Government

 ยกระดับสูการพัฒนา Smart City
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พัฒนาความเปนผูนาํ

ในระดับโลก

ปรับปรุงทรัพยากร

มนุษยดาน 

e-Government

เสริมสรางความ

แข็งแกรงใหกับระบบ

การจัดการ

พัฒนากระบวนการ

ทํางานและปรับปรุง

ระบบงาน

สรางโครงสราง

พื้นฐานภาครัฐ

ที่มา: ปรับปรุงจาก Ministry of Public Administration and Security of Republic of Korea (2012). e-Government of Korea from policy to Practice. June 2012.



ปจจัยสูความสําเร็จของเกาหลีใต
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• Leadership from the president

• Strategic and sustainable plans for 20 years

• Nationwide change management program

• Aligned e-Government projects with Performance Evaluation

1. ผูนําที่เขมแข็ง

• 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. งบประมาณในการลงทุนพัฒนาการบริการทาง 
e-Services มีความตอเนื่อง

• 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. มีเทคโนโลยทีี่กาวหนา

• 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. มีการพัฒนาทุนมนษุยโดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐให
เหมาะสมกับบริบท 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. การวางแผนบริหารจัดการโปรแกรมในการพัฒนา
อยางเหมาะสม 

• 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. มีธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

• Expanded citizen participation in policy-making process and provided extended communication 
channels

• Integrated one-stop information service, varying from tax, patent, procurement, custom

7. ประชาชนและหนวยธุรกิจสามารถมีสวนรวมใน
การสงเสริมสนบัสนนุการใหบรกิาร

ที่มา: ปรับปรุงจาก Ministry of Public Administration and Security of Republic of Korea (2012). e-Government of Korea from policy to Practice. June 2012.



แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศสิงคโปร
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1. Civil Service Computerization 

Program
o ปรับปรุงการบริหารรัฐกิจ

o จัดต้ังศูนยขอมูลตางๆ อาทิ People Hub, Land 

Hub, Establishment Hub

o รวมศูนยดานทรัพยากรทางคอมพิวเตอร อาทิ 

Singapore Government Email System (SGEMS)

และ Government Finance System (NFS)

o จัดใหมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว เชน 

TradeNet, LawNet และ MedNet

เปนหนวยงานภายใต Ministry of 

Information, Communications and The 

Arts (MICA) มีบทบาทรับผิดชอบงานวางแผน 

วางนโยบาย และการพัฒนากฎระเบียบและ

อุตสาหกรรมสารสนเทศและเทคโนโลยี และ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

แนวทางการพฒันารฐับาลดจิิทัล

2. e-Government 

Action Plan I 
o เปล่ียนแปลงสูการ

ใหบริการออนไลน

3. e-Government Action 

Plan II 
o เชื่อมตอกับประชาชน เชือ่มตอ

ภาครัฐ และสรางความพอใจให

ประชาชน

o สงมอบการบริการที่เขาถงึไดงาย มี

การบูรณาการ และมีคุณคาใหแก

ประชาชน

4. iGov 2010 
o บูรณาการภาครัฐ และ

เชื่อมตอกับประชาชนผาน

ระบบสารสนเทศการ

ส่ือสารและเทคโนโลยี

5. eGov 2015 
o รวมกันสรางสรรคและส่ือสารรวมกันระหวาง

รัฐ ประชาชน และภาคเอกชน

o สรางสรรครวมกันเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

เชื่อมตอภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางการ

มีสวนรวมในเชงิรุก และเรงการเปล่ียนแปลง

ของภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล

Government Infocomm Plans



ปจจัยสูความสําเร็จของสิงคโปร

9

• Adopt decision-making approach for addressing long-term solutions and 
sustainable policies

1. เสถียรภาพทางการเมืองที่เขมแข็ง

• 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. ความรวมมือจากหนวยงานภาคเอกชน

• Fully liberalized Telecommunications market in 2000

• Attracted international competitive telecommunications players

3. การเปดเสรีการใหบริการทางการสือ่สาร
และการแขงขัน

• Emphasis on education and awareness4. ลงทุนในการพัฒนาระบบการศึกษา

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

5. ความพรอมและกลาที่จะรับความเสี่ยงจาก
การทดลองใชเทคโนโลยใีหมๆ

• Set up Data Hubs of people, company/business and land

• Legal framework of e-services across agencies since 1994
6. จัดต้ังระบบหลักในการเก็บรวบรวม

ฐานขอมูลแหงชาติ

• 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

ที่มา: ปรับปรุงจาก The e-Transformation Journey of Singapore (Chua, 2012)



แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเอสโตเนีย
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ที่มา: https://e-estonia.com

1994-1999 2000-2006 20082007 2010 2011-Present

Information Policy (1994)

Personal Data

Protection Act (1996)

Internet Bank แหงแรก 

(1996)

โครงการ Tiger Leap

(1996)
เลือกตั้งผานอินเทอรเน็ตครั้งแรก (i-Elections) (2005)

ระบบ e-Police เร่ิมออนไลน (2005)

จัดต้ัง Data 

Protection 

Department 

(1999)

ระบบ Mobile-ID System เร่ิมออนไลน (2007)

Digital Signatures Act (2000)

เริ่มใชการชําระภาษี e-Tax (2000)

เริ่มใชระบบ e-Cabinet (2000)

ผานกฎหมายการลงทะเบียนประชากร 

(Population Registry) (2000)

เปดตัว State Portal (2003)

เริ่มใช ID Card เปนตั๋วรถ

โดยสาร (2003)

เปดใหจดทะเบียนยานพาหนะ

ผาน e-Vehicle (2003)

Public Information Act (2003)

เริ่มใช X-Road (2001)

Health Services 

Organization Act

เปดใชระบบลงทะเบียน

ประชากรออนไลน (2001)

เริ่มใชบัตร Smart 

ID (2002)

ผานกฎหมาย e-

Election (2002)

E-School เริ่ม

ออนไลน (2002)
เปดตัวระบบ

e-Health (2008)

เริ่มใชระบบ

e-Prescription (2010)

สาขาพลังงาน เริ่มใช

Smart Grid (2011)

ปองกันการโจมตีทางไซเบอรจนาดใหญ

สําเร็จ สงผลใหเอสโตเนียเปนท่ีตั้งของ 

Cyber Defense Centre ของ NATO 

(2007)



ปจจัยสูความสําเร็จของเอสโตเนีย
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1. รัฐบาลใชระบบการกระจายศูนยใหหนวยงานของรัฐกับภาคเอกชนสามารถแลกเปลีย่นขอมูลกัน
แบบ Peer-to-peer มิไดใชเซิฟเวอรกลางของรัฐ

2. โครงขายเชื่อมโยงขอมูลมีประสิทธิภาพ หนวยงานรัฐสามารถเขาถึง
ขอมูลของประชาชนในแตละฐานขอมูลภาครฐัในหนวยงานอ่ืนๆ ได

3. ภาครัฐสนับสนนุความรวมมือระหวางรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership) 

4. มีการผลักดนักฎหมายเก่ียวกับเอกสารยืนยันตวัตนดจิิทัลใหสามารถใชระบตุวัตน
ในการใชบรกิารอิเล็กทรอนิกสได ตั้งแตป 2552

5. ฐานขอมูลตางๆ ของภาครัฐถูกจัดเก็บในระบบดจิิทัล

6. ระบบเครือขายของภาครฐัมีความปลอดภยั ผูใชงานจึงมั่นใจในความปลอดภยัและความเปนสวนตวัของขอมูล

ที่มา: https://e-estonia.com



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแผนระดับชาติอื่นๆ

12

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2561-2564)

ยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560–2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสรมิสรางความมั่นคง
แหงชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู

ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดจิิทัล

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบรหิารจดัการในภาครฐั 
การปองกันการทุจรติประพฤตมิิชอบ

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2561
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหลายแหลงขอมูล



Digital Society

เขาถงึ (Accessible) พรอมใช (Available) และสามารถจายได (Affordable)

ขับเคล่ือน New S-Curve เพ่ิมศักยภาพ และการสรางธุรกิจเพ่ิมมูลคา

สรางการมีสวนรวม และการใชประโยชนอยางทั่วถงึและเทาเทยีม

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมัน่คงปลอดภัย

สรางคน สรางงาน สรางความเขมแขง็จากภายใน

โปรงใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

สรางสรรคสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ไทยสามารถสรางสรรคและใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลได

อยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานนวัตกรรม ขอมูล 

ทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ไปสูความม่ันคง 

ม่ังคั่ง และย่ังยืน

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

6 ยุทธศาสตร

Hard Infrastructure

Digital Economy Acceleration

Digital Government

Digital Workforce

Soft Infrastructure

6 ยุทธศาสตรหลักในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
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ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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ทีม่า: สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(สรอ.) และกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม



ภูมิทัศนดิจิทัลของไทย (Thailand Digital Landscape) ในระยะเวลา 20 ป 

ระยะที่ 1 

Digital Foundation

ระยะที่ 2

Digital Thailand I: Inclusion

ระยะที่ 3

Digital Thailand II: 

Full Transformation

ระยะที่ 4 

Global Digital Leadership

โครงสรางพ้ืนฐาน อินเทอรเนต็ความเร็วสูงถึงทุกหมูบาน

ทั่วประเทศ เปนฐานของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ

อินเทอรเนต็ความเร็วสูงถึงทุกหมูบาน 

และเชื่อมกับประเทศในภูมภิาคอ่ืน 

อินเทอรเนต็ความเร็วสูงถึงทุกบานและ 

รองรับการหลอมรวมและการเชื่อมตอ 

ทุกอุปกรณ 

อินเทอรเนต็เชือ่มตอทุกที่ ทุกเวลา 

ทุกอุปกรณ อยางไรรอยตอ

เศรษฐกิจ การทําธุรกิจผานระบบดิจิทัล คลองตัวและ

ติดอาวุธดิจิทัลให SMEs วิสาหกิจชุมชน 

เกษตรกร ใหมาอยูบนระบบออนไลน

พรอมทั้งวางรากฐานใหเกิดการลงทุน

ในคลัสเตอรดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการเปล่ียน

มาทําธุรกิจดวยดิจิทัลและขอมูล ตลอดจน 

Digital Technology Startup และ

คลัสเตอรดิจิทัลเร่ิมมีบทบาทในระบบ

เศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แขงขันได

ดวยนวัตกรรมดิจิทัล และ เชื่อมโยงไทยสู

การคาในระดับภูมิภาค และระดับโลก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรม 

เชื่อมตอภายในและระหวางประเทศ 

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล นําประเทศไทย 

สูความมั่งคั่ง

สังคม ประชาชนทกุกลุมเขาถงึอินเทอรเนต็ 

ความเร็วสูงและบริการพ้ืนฐานของรัฐ 

อยางทั่วถึงและเทาเทียม

ประชาชนเชือ่มั่นในการใชดิจิทัล และ 

เขาถงึบริการการศึกษา สุขภาพ ขอมูล 

และการเรียนรูตลอดชีวิตผานดิจิทัล

ประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยี/ 

ขอมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

เปนประเทศที่ไมมคีวามเหล่ือมลํ้า

ดานดิจิทัล ตลอดจนชุมชนใชดิจิทัล

เพ่ือพัฒนาทองถิ่นตนเอง

รัฐบาล หนวยงานรัฐมีการทํางานทีเ่ชือ่มโยง และ

บูรณาการขอมูลขามหนวยงาน

การทํางานระหวางภาครัฐจะเชือ่มโยง 

และบูรณาการเหมือนเปนองคกรเดียว 

รัฐจัดใหมีบริการที่ขับเคล่ือนโดยความ 

ตองการของประชาชน เปดเผยขอมูล และ

ใหประชาชนมสีวนรวม

เปนประเทศผูนําในภูมภิาคดานรัฐบาล

ดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการรัฐและ

บริการประชาชน 

ทุนมนุษย กําลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะดานดิจิทัลเปน

ที่ยอมรับในตลาดแรงงาน ทั้งในและ

ตางประเทศ

กําลังคนสามารถทํางานผานระบบดิจิทัล

แบบไรพรมแดน มีผูเชี่ยวชาญดิจิทัล

ตางประเทศเขามาทาํงานในไทย

ประเทศไทยเกิดงานคุณคาสูง และกําลังคน

ที่มีความเชีย่วชาญดิจิทัลเฉพาะดาน

เพียงพอตอความตองการ

เปนหนึ่งในศูนยกลางดานกําลังคน

ดิจิทัลของภูมิภาคทั้งในรายสาขาและ

ผูเชี่ยวชาญดิจิทัล 

ความเชื่อม่ัน รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทัลที่ครอบคลุม 

และปฏิรูปองคกรที่เก่ียวของในการ

ขับเคล่ือนงาน

ไทยมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการ

ทําธุรกรรมดิจิทัล มีระบบอํานวยความ 

สะดวกและมีมาตรฐาน

ประเทศไทยไมมีกฎหมาย/ระเบียบทีเ่ปน

อุปสรรคตอการคา การทําธุรกรรมดิจิทัล 

เปนประเทศตนแบบทีม่กีารพัฒนา 

ทบทวน กฎระเบียบ และกติกาดาน

ดิจิทัล อยางตอเนื่องจริงจัง

1 ป 6 เดือน 5 ป 10-20 ป10 ปภูมิทัศนดิจิทัลของไทย

ยุท
ธศ

าส
ตร

แผ
นพ

ัฒ
นา

ดิจิ
ทัล

เพ
ื่อเ

ศร
ษฐ

กิจ
แล

ะส
ังค

ม 

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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หมายเหตุ: มีประเทศที่ไดรับการศึกษาทั้งหมด 193 ประเทศ

ที่มา: United Nations e-Government Survey

สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย: ผลการจัดอันดับของ United Nations
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สิงคโปร 0.91 3rd 4th 0.88

มาเลเซีย 0.61 52nd 60th 0.62

ฟลิปปนส 0.48 95th 71st 0.58

ไทย 0.46 102nd 77th 0.55

บรูไน 0.50 86th 83rd 0.53

เวียดนาม 0.47 99th 89th 0.51

อินโดนีเซีย 0.45 106th 116th 0.45

สปป.ลาว 0.27 152nd 148th 0.31

กัมพูชา 0.30 139th 158th 0.26

เมียนมา 0.19 175th 169th 0.24

ป 2557 ป 2559

0.492
คาเฉลี่ยท่ัวโลก 2559

0.493
คาเฉลี่ยอาเซียน 2559

สหราชอาณาจักร

0.92 1st

ญี่ปุน

0.91 2nd

ออสเตรเลีย

0.89 3rd

ตําแหนงท่ีเปลี่ยนแปลงe-Government Development Index กลุมประเทศอาเซียน

กล
ุมป

ระ
เท

ศผ
ูนํา

อันดับของประเทศไทยดีขึ้น 25 อันดับ



สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย: ผลการจัดอันดับของ Waseda และ IAC
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ป 2558 ป 2559ตําแหนงท่ีเปลี่ยนแปลง

สิงคโปร

91.00 1st

สหรัฐอเมริกา

90.20 2nd

เดนมารก

88.80 3rd

เกาหลีใต

85.70 4th

ญี่ปุน

83.20 5th

กลุมประเทศผูนํา

สิงคโปร 93.80 1st 1st 91.00

ไทย 67.31 22nd 21st 64.50

มาเลเซีย 64.87 25th 31st 58.40

อินโดนีเซีย 60.11 29th 32nd 58.30

ฟลิปปนส 51.47 41st 38th 56.70

เวียดนาม 57.03 33rd 45th 51.20

บรูไน 51.06 43rd 46th 50.90

กลุมประเทศอาเซียน

หมายเหตุ: มีประเทศที่ไดรับการศึกษาทั้งหมด 65 ประเทศ

ที่มา: Waseda-IAC International e-Government Rankings โดย Waseda University รวมกับ International Academy of CIOs (IAC) 

วาเซดะ และ IAC จัดอันดับการพฒันารฐับาลดจิทัิลของประเทศไทยอยูอันดับท่ี 21 ของโลก โดยเปนอันดบัท่ี 2 ของอาเซียน



วิสัยทัศนรัฐบาลดิจิทัล
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Digital Government

Government Integration

การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งการเช่ือมโยง
ขอมูลและการดําเนินงาน เพ่ือสามารถ

• เห็นขอมูลประชาชนเปนภาพเดียวที่สมบูรณ

• ใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกนั 

• ใหบริการภาครฐัแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations

การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

• มีการเช่ือมตอระหวางเครื่องมืออุปกรณ 

• มีระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data)

• มีเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services

การยกระดับงานบริการภาครฐัใหตรงกับความตองการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยภาครัฐ
จะตองรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และการอํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริการ

Driven Transformation

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัลใน
ทุกระดับของบุคลากรภาครฐั ซึ่งรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงองคกรในดานขั้นตอนการทํางาน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ยกระดับภาครฐัไทยสูการเปนรฐับาลดจิทัิลท่ีมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการทํางานแบบอัจฉรยิะ 

ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศนูยกลาง และขับเคลือ่นใหเกิดการเปลีย่นแปลงไดอยางแทจรงิ



เปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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8 ตัวช้ีวัด

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)

5 ยุทธศาสตร 

ผลคะแนนการจัดอันดับ E-Government 
Development Index เพ่ิมขึ้นรอยละ 25

e-Participation เพ่ิมขึ้น 5 อันดับ*
ผลการจัดอันดับ Open Data Index 

อยูใน 25 อันดับแรกของโลก 

มีบริการอัจฉริยะ จํานวนรวมไมนอยกวา 100 
บริการ* และเปนไปตาม Digital Service Standard
จํานวนไมนอยกวา 50 บริการ 

งานบริการธุรกิจที่เช่ือมตอกับ Biz portal 
ครบทั้ง 10 มิติ*

High-value datasets เพ่ิมขึ้น 100 dataset* 
พรอมใหบริการในรูปแบบ API 

มีกฎหมาย e-Gov* 

มีบริการอัจฉริยะท่ีเชื่อมโยงการใชงานผานบริการ
โครงสรางพ้ืนฐานกลางภาครัฐ 100 บริการ* และมี
ฐานขอมูลภาครัฐสําคัญตางๆ ท่ีเชื่อมโยงกับโครงสราง
พ้ืนฐานกลางภาครัฐ  ไมนอยกวา 20 ดาน ตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ยกระดับตัวช้ีวัดสากล

ท่ีเกี่ยวของกับรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส 

มีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเกบ็และ

บริหารฐานขอมูลท่ีบูรณาการไมซํ้าซอน สามารถ

รองรับการเช่ือมโยงการทํางานระหวางหนวยงาน 

และใหบริการประชาชนไดอยางมีประสทิธิภาพ

ประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐ

ไดสะดวก และเหมาะสม เพื่อ

สงเสริมความโปรงใส และการ

มีสวนรวมของประชาชน

บริการภาครฐัตอบสนองประชาชน 

ผูประกอบการทุกภาคสวนไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว และแมนยํา โดยไม

ตองใชสําเนาเอกสาร

4 เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบูรณาการและ
ยกระดับโครงสรางพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 4 
การยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 3 
การยกระดับความมั่นคง
และเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การยกระดับขีด
ความสามารถการแขงขัน
ของภาคธุรกิจ 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่มีเคร่ืองหมาย * กํากับ เปนตัวชี้วัดที่ถายทอดมาจากแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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Thailand Digital Government Development Plan 2017-2021

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซ้ือจัดจาง

การบริหารสินทรัพย

ทรัพยากรมนุษยและ

การจายเงินเดือน

การใหขอมูล

การรับฟง

ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร

ภาครัฐ

การยกระดับความมั่นคงและเพ่ิม

ความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การปองกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได

การคา (นําเขา / สงออก)

การทองเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถ

การแขงขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ

การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการขอมูล

ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
การเงินและการใชจาย

โครงสรางพื้นฐาน

รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล

Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและ
การดําเนินงานระหวางหนวยงาน

Smart Operations
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลทีเ่หมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

* สําหรับการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการดําเนินการในยุทธศาสตรที ่6 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน

ของภาคธุรกิจ

4

1 2

• การเงินและการใชจาย: การบริหารการเงินและการใชจายภาครัฐผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสแบบรวมศูนย เพ่ือประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด

• การจัดซ้ือจัดจาง: การจัดซ้ือจัดจางแบบอิเล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน เพ่ือความโปรงใส 

มีประสิทธิภาพ สะดวกและท่ัวถึงอยางเทาเทียม 

• การบริหารสินทรัพย: การบริหารสินทรัพยกลางผานระบบอิเล็กทรอนิกสกลาง เพ่ือ

ความมีประสิทธิภาพ โปรงใส และใหเกิดประโยชนสูงสุด

• ทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน: การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคลท่ีเชื่อมโยงและไดมาตรฐาน

• สวัสดิการประชาชน: การใหบริการความ

ชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณา

การตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การศึกษา: การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษา 

และการยกระดับการบริการดานการศึกษา

• การสาธารณสุข: การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการ

บริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

ของผูใหบริการดานสุขภาพ

• การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล

ผานการบูรณาการ

• การทองเที่ยว: การบูรณาการดานการทองเท่ียวแบบครบวงจร

• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน

• การคา (นําเขา/สงออก): การบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: การสงเสริม SMEs แบบบูรณาการเชิงรุก

เพ่ือสงเสริมการเติบโต

• ภาษีและรายได: ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร

• คมนาคม: การพัฒนาศูนยบูรณาการขอมูลคมนาคมขนสงสวนกลาง โดย

ยกระดับไปสูการใหบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

• สาธารณูปโภค: การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานดาน

สาธารณูปโภคและการยกระดับการบริการดานสาธารณูปโภค

การยกระดับความม่ันคง

และเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน3
• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความ

ปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใชเครื่องมือ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความ

เสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตน

ผานชองทางอัตโนมัติ

• การปองกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการขอมูล 

เพ่ือปองกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤต: การบูรณาการขอมูล

ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือบริหารจัดการ

ในภาวะวิกฤต

การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล5
• การบรูณาการขอมูลภาครัฐ: การบูรณาการผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ: การยืนยันตัวตนโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใช

อิเล็กทรอนิกสกลาง

• การใหขอมูล: การใหทุกขอมูลงานบริการผานจดุเดียว โดยใหผูรับบริการเปนศูนยกลาง

• การรับฟงความคิดเห็น: การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถงึความตองการในเชิงรุก

• โครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล: การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานรัฐดวยการสนับสนุน

การทํางานบนโครงสรางพ้ืนฐานกลาง

• ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัล
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ยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

สวัสดิการประชาชน

การศึกษา

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน

การสาธารณสุข

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมบัญชีกลาง

2) กรมการปกครอง

3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

4) หนวยงานเจาของสวัสดิการตางๆ

5) ธนาคารแหงประเทศไทย

6) สมาคมธนาคารไทย

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคม

2) โครงการระบบพรอมเพย (PromptPay)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

2) กรมการจัดหางาน

3) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ

2) โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Worker)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

2) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน                        

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผูเรียนและ

บุคลากรในสังกัด

2) โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาค

บังคับ

3) โครงการบูรณาการเชื่อมโยงการใชประโยชนขอมลูระหวางหนวยงาน

4) โครงการศูนยกลางการใหบริการและฐานองคความรู ส่ือการเรียนรู 

และหลักสูตรการศึกษา (e-Education Hub)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และหนวยงานสังกัดกระทรวงฯ

2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

4) หนวยงาน/องคกรดานสาธารณสุข อาทิ แพทยสภา ฯลฯ และกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ (NHIS)

2) ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ 

3) โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพระหวางหนวยงาน (HIE) 

4) โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลสุขภาพประชาชน (Personal Health Record) 

5) บูรณาการเชื่อมโยงคลังขอมูลการบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยน

ขอมูลสุขภาพ

6) บมเพาะความรูข้ันพื้นฐานดานสขุภาพใหแกประชาชน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน โดยใหความสําคัญกับการชวยเหลือที่เหมาะสม

และตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส การเพิ่มและ

พัฒนาประสิทธิภาพแรงงานใหมีคุณภาพและตอบสนองความ

ตองการของตลาด การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับ

คุณภาพการศึกษาโดยรวม และการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ

ผูใหบริการสุขภาพ

ความทาทาย
o การมั่นใจใหไดวาประชาชนทุกคนจะไดรับบริการและ

ความชวยเหลือจากภาครัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียม

o ความซับซอนของการเชื่อมโยง และแลกเปล่ียนขอมูลและ

ระบบบริการระหวางระบบ/หนวยงาน

o ความทาทายในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชน

สูงสุด
แนวทางการแกปญหา
o พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลและบริการกลางในแตละดาน

เพื่อใหบริการแกประชาชน

o สรางความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อการบูรณาการ

ขอมูลโดยสมบูรณ

o นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนเพื่อการใหบริการแก

ผูรับบริการทุกฝาย

ประโยชนที่ไดรับ
o เพิ่มความเขาถึงการบริการโดยภาครัฐ และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

o ภาครัฐสามารถวางแผนบริหารจัดการไดดียิ่งขึ้นจากการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในการบริหารจัดการและ

การใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถใน

การแขงขันของภาคธุรกิจ
การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร การทองเที่ยว

การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก)

ภาษีและรายไดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

การคมนาคม สาธารณูปโภค

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:
1) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2) กรมสงเสรมิการเกษตร

3) กรมประมง

4) กรมปศุสัตว

5) NECTEC

6) สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส (องคการ

มหาชน)

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบฐานขอมูลเกษตรกลาง (Farmer One)

2) โครงการพัฒนาระบบบริการ

เกษตรกรดิจิทัล

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2) สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส (องคการ

มหาชน)

3) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ

4) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

5) กรมพัฒนาธุรกิจการคา

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ศูนยกลางบริการภาครัฐเพื่อ

ภาคธุรกิจ (Biz Portal)

2) บริการ Smart Service

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.)

2) สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส

3) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาติ

4) เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบ SME Information Portal

2) ระบบซอฟตแวรสนับสนุนการประกอบ

ธุรกิจสําหรับ SME

3) โครงการ MEGA

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

2) กรมการทองเทีย่ว กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

3) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

4) กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการ Tourism Intelligence Center

2) โครงการ Thailand Tourism Gateway

3) ระบบลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Visa)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมศุลกากร

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบ National Single Window 

(NSW)

การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจใน

ดานตางๆ ตั้งแตการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ

ภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณดิจิทัลของ

นักทองเที่ยว การอํานวยความสะดวกแกนักลงทุน การเพิ่ม

ศักยภาพแกผูประกอบการสงออก/นําเขา และธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษี

ของภาครัฐ การบูรณาการขอมูลและบริการดานการขนสง 

ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในดานสาธารณูปโภค 

ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อการมุงไปสูการเติบโตของเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

ความทาทาย
o ความทาทายในการบูรณาการขอมูลและบริการระหวาง

หนวยงานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ

o ความซ้ําซอนที่เกิดขึ้นของการดําเนินการของหนวยงานตางๆ

o การเลือกนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใชปรับปรุง

กระบวนการทํางานตางๆ

แนวทางการแกปญหา
o พัฒนาระบบบูรณาการขอมูลและบริการดานธุรกิจ โดยลด

ความซ้ําซอนหรือกระบวนการที่ลาชา ลดการใชเอกสาร 

และเพิ่มชองทางการใหบริการทางดิจิทัล

o พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับและยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจของประเทศ

ประโยชนที่ไดรับ
o เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการและ

ของประเทศโดยรวม

o เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการของภาครัฐ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมสรรพากร

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการพัฒนาระบบบริการจัดทําและนําสง

ขอมูลกํากับภาษีอิเลก็ทรอนิกสและใบรับ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร

การชําระแบบอิเลก็ทรอนิกสแหงชาติ

2) โครงการพัฒนาระบบนําเขาและคดัแยก

ขอมูลการชําระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส 

3) โครงการจัดทําฐานขอมูลและการ

วิเคราะหขอมลูการชําระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการบรหิารการจัดเก็บ

ภาษี (National E-Payment)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ

หนวยงานใตสังกัดกระทรวง

2) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3) กรุงเทพมหานคร

4) กองบังคับการตํารวจจราจร

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการพัฒนาศูนยบูรณาการโครงสราง

พื้นฐานงานทางของประเทศไทย

2) ระบบการขนสงและจราจรอจัฉริยะ (ITS)

3) ศูนยบูรณาการขอมลูเดินทาง

4) ศูนย NMTIC

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย

2) หนวยงานผูใหบริการไฟฟา 

ประปา และโทรศัพท

3) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

4) กรมการปกครอง

5) กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการนํารองพัฒนาระบบ Smart Grid 

2) ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสารหลักฐานการขอใชไฟ/ประปา

3) โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อ 

สนับสนุนการจัดการผลิตและสงจายน้ํา (QPortal)

4) ระบบบริการการรับคํารองขอติดตั้งมิเตอร/ขอขยายเขตระบบไฟฟา

5) โครงการศูนยบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง

6) โครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

7) โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter  
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ยุทธศาสตรที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและ

เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การปองกันภัยธรรมชาติ

การบริหารจัดการชายแดน

การจัดการในภาวะวิกฤต

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการจัดหาพรอมติดตั้งระบบงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือบูรณาการการรักษาความปลอดภัยใหกับ

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียว (ภูเก็ต

เมืองแหงสันติสุข)

2) โครงการพัฒนาการเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ภายในรถสายตรวจ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบคัดกรองตรวจสอบผูโดยสารลวงหนา (Advance 

Passenger Processing System: APPS)

2) ระบบพิสูจนตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate 

Expansion)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบสนับสนุนการใชขอมูลสารสนเทศระบบขอมูล

สาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติดาน

น้ําในระดับพ้ืนท่ี

2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งของสํารองจาย 

(E-Stock)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบรายงานสาธารณภัยผาน Mobile Application 

“DPM Reporter”

2) ระบบแจงเตือนการปฏิบัติการกูภัย (Rescue Alerts)

การเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษาความปลอดภัยจาก

ทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ 

โดยเปล่ียนจากการแกไขสถานการณมาเปนการปองกันกอน

เกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแกไขสถานการณในภาวะวิกฤต 

ใหสามารถใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยและฟนฟูพ้ืนที่

ประสบภัยใหกลับคืนสูภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพภายใน

ระยะเวลาโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะตองอาศัยการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในการดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายดังกลาว

ความทาทาย
o ความทาทายในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเกิดความ

ทั่วถึงสําหรับการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยโดยรัฐ

o การพัฒนาระบบบูรณาขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อ

ประเมินความเส่ียง จัดลําดับความสําคัญ ปองกันและ

คาดการณเหตุหรือภาวะวิกฤตลวงหนา

แนวทางการแกปญหา
o เพิ่มงบประมาณในการลงทุนจัดทําระบบดานความมั่นคง

และความปลอดภัยของประชาชนและประเทศ

o บูรณาการขอมูลและบริการระหวางหนวยงาน โดยอาศัย

ระบบ ICT เขามาเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการขอมูล การลดความซ้ําซอนของกระบวนการ

ทํางาน ตลอดจนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ประโยชนที่ไดรับ
o ลดความเส่ียง และลดผลกระทบตอประชาชนและประเทศ 

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือภาวะวิกฤต

o เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ
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ยุทธศาสตรที่ 4: การยกระดับ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซ้ือจัดจางการเงินและการใชจาย

การบริหารสินทรัพย ทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2) กรมบัญชีกลาง

3) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) New GFMIS Thai

2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู เพ่ือประโยชนในการบริหารหนี้

และเกิดความโปรงใส

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมธนารักษ

2) กรมบัญชีกลาง

3) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

4) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

โครงการพัฒนาสําคัญ:
1) โครงการจัดทําฐานภาษีเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และ

ส่ิงปลูกสราง

2) โครงการศูนยขอมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพยแหงชาติ

3) ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1

4) ระบบบริหารสินทรัพยรวม (New GFMIS Thai)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมบัญชีกลาง     

โครงการพัฒนาสําคัญ:
1) โครงการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) รองรับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

2) โครงการการชําระเงินคาสินคาผานบัตรจัดซ้ือภาครัฐ (Procurement 

Card) สําหรับการจัดซ้ือจัดจางตามวงเงินที่กฎหมายกําหนด

3) โครงการการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกีย่วของดานการ

จัดซ้ือจัดจางผาน Web Service

4) โครงการการเสนอราคาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Application)

5) โครงการระบบการบริหารโครงการงานกอสราง

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

2) กรมการปกครอง

3) กรมบัญชีกลาง

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบ DPIS 5.0

2) การขยายขอบเขตการใชงานของระบบ DPIS เวอรชั่น 6.0 ให

ครอบคลุมทุกหนวยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงระบบจายตรงและระบบ

ทะเบียนประวัติของกรมบญัชกีลาง

3) การบูรณาการระบบ DPIS 6.0 กับระบบขอมูลอ่ืนๆ

การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ภาครัฐ ผานการเชื่อมโยงระบบจากหลายหนวยงาน เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถเชงิดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ 

ดานการเงินและการใชจาย ดานการจัดซื้อจัดจาง 

ดานการบริหารสินทรัพย และดานทรัพยากรมนุษยและ

การจายเงินเดือน และเพ่ือยกระดับการดําเนินงานภาครัฐ 

ใหสะดวก รวดเร็ว มีความโปรงใส และเปนการสนับสนุน

การพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ

ความทาทาย

o ตองจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ ซึ่งอยูในรูปแบบ

ที่แตกตางกัน

o ความซับซอนของการเชือ่มโยงขอมลูและระบบบริการ

ระหวางระบบ/หนวยงาน

o การรองรับของขอบทกฎหมาย

แนวทางการแกปญหา

o พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมลูและการบริหารจัดการกลาง

ในแตละดาน

o การปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ืออํานวยตอการยกระดับ

รัฐบาลดิจิทัลในดานตางๆ

ประโยชนที่ไดรับ

o เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ 

o เพ่ิมความโปรงใสในการดําเนนิงานของภาครัฐ

o เพ่ิมการเขาถงึการบริการโดยภาครัฐ

o เพ่ิมการเขาถงึขอมลูภาพรวมที่ถูกตองและทันสมัย 

สําหรับการวางแผนและนโยบายตางๆ



ยุทธศาสตรที่ 5  การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 5: การบูรณาการและยกระดับ

โครงสรางพื้นฐานรฐับาลดิจิทัล

การบูรณาการขอมูลภาครัฐ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

การใหขอมูล การรับฟงความคิดเห็น

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย และกรมการปกครอง)

2) สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส

3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

4) กรมพัฒนาธุรกิจการคา

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) การบูรณาการขอมลูประชาชน

2) กฎหมายรัฐบาลดิจิทลั 

(E-Government Act)

3) บริการ Smart Service

4) ระบบบูรณาการขอมลูนิติบุคคล

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส 

(องคการมหาชน)

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบศูนยรวมขอมูลของประชาชนรายบุคคล 

(บริการ Smart Government Kiosk)

2) ศูนยกลางบริการภาครัฐสาํหรับประชาชน 

(บริการ Gov Channel)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส 

(องคการมหาชน)

2) กรมการปกครอง

3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบบัญชีผูใชอิเลก็ทรอนิกสกลาง 

(Government ID, E-Citizen and 

E-Business Single Sign-on)

2) ขยายการใชงานบัตร Smart Card

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี

2) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

4) สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส 

(องคการมหาชน)

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการขยายผลศนูยรับเรื่องรองทุกข

ภาครัฐ 1111

2) ระบบวิเคราะหความตองการประชาชน

ในเชิงรุก (Proactive Needs 

Analysis)

การบูรณาการการใหบริการภาครัฐผานการเช่ือมโยงระบบจากหลาย

หนวยงาน และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการใหบริการอเิลก็ทรอนิกส

ของภาครัฐ ควบคูไปกับการยกระดับขีดความสามารถและทกัษะเชิง-

ดิจิทัลใหกับเจาหนาทีภ่าครัฐทกุระดับและทกุหนวยงาน เพื่อเปนรากฐาน

ของการพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหมุงสูการเปนรัฐบาลดิจิทลัโดยสมบูรณ

ความทาทาย
o ตองจัดการฐานขอมลูขนาดใหญ ซ่ึงตองการความปลอดภัยและ

ความเปนสวนตัวของขอมลู รวมทั้งการรองรับขอบทกฎหมาย

o ระดับการใชโครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเลก็ทรอนิกสของ

แตละหนวยงานรัฐไมเทากัน ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

โครงสรางใหเหมาะสม และครอบคลมุทกุหนวยงาน

o ความทาทายจากแนวโนมเทคโนโลยดิีจิทลัทีเ่ปลีย่นแปลงไป

อยางรวดเร็ว

o ความซับซอนในการเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลและบริการ

ระหวางหนวยงาน

o ขอจํากัดดานงบประมาณในการเพิ่มขีดความสามารถหรือทกัษะ

เชิงดิจิทัลแกเจาหนาทีภ่าครัฐ

แนวทางการแกปญหา
o พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมลูและบริการกลางในแตละดานเพื่อให

บริการแกประชาชน

o การปรับปรุงกฎหมายใหเอื้ออาํนวยตอการยกระดับรัฐบาลดิจิทลั

o ใหหนวยงานกลางจัดสรรและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกลาง 

เพื่อบูรณาการและแบงปนการใชงานรวมกันระหวางหนวยงาน

o กําหนดใหหนวยงานรัฐตองใหความสาํคญักับการเพิ่มขีดความสามารถ

หรือทักษะเชิงดิจิทลัแกเจาหนาทีภ่าครัฐ

ประโยชนที่ไดรับ
o เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการทาํงานและการใหบริการของภาครัฐ

o เพิ่มทักษะและขีดความสามารถเชิงดิจิทลัใหกับเจาหนาทีภ่าครัฐ และ

หนวยงานรัฐโดยรวม

โครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส 

(องคการมหาชน)

2) สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการ Thailand Digital Government 

Academy

2) การกําหนดทักษะเชิงดิจิทัลทีจํ่าเปนสําหรับ

บุคลากรภาครัฐในแตละระดับ 

3) การยกระดับให Thailand Digital 

Government Academy เปนศูนยกลางการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐดานดิจิทลัของ

ขาราชการทกุหนวยงานและทกุระดับ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน)

2) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.)

3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน)

4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

5) สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ

6) ศูนยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการ Government Shared Services 

2) การพัฒนาเครือขายสือ่สารขอมลูเช่ือมโยง

หนวยงานภาครัฐ (GIN) ใหครอบคลมุทกุหนวยงาน

รัฐที่มีความตองการ

3) การพัฒนาระบบคลาวดภาครัฐ (G-Cloud) ให

ครอบคลมุทกุหนวยงานรัฐทีม่คีวามตองการ

4) การพัฒนาระบบศูนยประสานงานความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ใหครอบคลมุ

ทุกหนวยงานที่มีความตองการ 

5) โครงการ Government Data Analytics Center

6) โครงการ Government IoT Network โดยการ

จัดสรรคลืน่ความถ่ีใหแกหนวยงานผูใหบริการของ

ภาครัฐ

7) โครงการ Data Center Modernization (พัฒนา

ระบบ Data Center ของภาครัฐใหมีการใชงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

26



ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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ความเปนผูนําและความมุงม่ัน (Change Leadership and 

Commitment)

การรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ (Inter-agency Collaboration)

แหลงทุน (Funding)

การเตรียมความพรอมคน (Citizen Competence)

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

การสื่อสารและประชาสมัพันธอยางตอเนือ่ง และการมีสวนรวมของ

ประชาชน (Key Focus & Message and Citizen Engagement)

การเขาถึง (Accessibility)

แผนการดําเนินงานที่ขับเคลื่อนไดจริง 

(Actionable Plan and Accountability)

กฎหมาย (Regulation)

การบริหารการเปลีย่นแปลง (Change Management)

การปรับตัว (Adaptability)

ผูนําเขาใจ ยอมรับ ใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงการ และใหการสนับสนุน

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในการดําเนินงานเชิงบูรณาการท่ีตองไดรับความรวมมือ
จากหลายหนวยงาน 

ปฏิบัติงานภายในกรอบงานรวมกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และลดการทํางานซํ้าซอน 

จําเปนตองมีความแนนอนของเงินทุนในอนาคตเพ่ือใหการพัฒนาโครงการย่ังยืน 
ปองกันการสิ้นเปลืองของทรัพยากร และเกิดผลประโยชนสูงสุดจากเงินทุน

จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให
พรอมสูการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัล

ติดตามการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอยางรวดเร็ว
เพ่ือผลักดันโครงการใหเกิดผลตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว 

ใหทุกผายมีสวนรวมในการผลักดันโครงการและเขาใจในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเพ่ิม
ความโปรงใสในการดําเนินงานตลอดท้ังโครงการ และลดปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น

สงเสริมนโยบาย และดําเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเขาถึงบริการตางๆ

ควรมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนขับเคลื่อนไดจริง โดยมีการระบุผูรับผิดชอบ
ท่ีชัดเจน รวมถึงการแบงบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ปรับปรุงแกไข เพ่ืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาสูรัฐบาลดิจิทัล 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ

ผูนํารัฐบาลควรมีการเตรียมการวางแผนกลยุทธซ่ึงรวมถึงการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงสําหรับท้ังองคกร มิใชเฉพาะการโอนความรับผิดชอบให
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดจากการมุงไปสูการเปนรัฐบาล
ดิจิทัล และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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Input

แนวโนมเทคโนโลยี

บริบทและเปาหมายของ
องคกร

ปญหา อุปสรรค ของการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ปญหา อุปสรรค ของการ
ดําเนินการของโครงการ

ขาวสารที่เก่ียวของ

กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
นโยบายที่เก่ียวของ

ประเด็นความเสี่ยง 10 อันดับของ สรอ.

1. งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน

2. บุคลากรของหนวยงานภาครัฐขาดความรูความเชี่ยวชาญดาน DG

3. ขาดความรวมมือในการทํางานรวมกันของหนวยงานภาครัฐ

4. ขอมูลของแตละหนวยงานภาครัฐยากตอการเชื่อมโยง

5. แนวโนมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ของเทคโนโลยี สงผลตอการพัฒนาเปนดิจิทัลของภาครัฐ

6. ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยไมเพียงพอตอการใหบริการ

7. ขาดการสรางการรับรูบริการของ สรอ. กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

8. ขาดการปรับปรุงคุณภาพของบริการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการผูใชบริการ

9. กฎหมายไมรองรับตอการพัฒนาเปนดิจิทัลของภาครัฐ

10. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ เมื่อเทียบกับการใหบริการของเอกชน

Risk Identification
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การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสีย่ง

1. งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 1. ปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ

2. การจัดขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการของบประมาณในแตละคร้ังใหมีความ

ชัดเจนถึงความสําคัญในการใชงบประมาณ

2. บุคลากรของหนวยงานภาครัฐขาด

ความรูความเชี่ยวชาญดาน DG
การจัดต้ัง e-Government Academy เพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในดาน DG ให

บุคลากร ICT ภาครัฐ

3. ขาดความรวมมือในการทํางานรวมกัน

ของหนวยงานภาครัฐ
การจัดประชุมกับหนวยงานภาครัฐเพื่อติดตามปญหา อุปสรรค และหาแนวทางในการ

ทํางานรวมกัน

4. ขอมูลของแตละหนวยงานภาครัฐยากตอ

การเชื่อมโยง
1. ใชระบบโครงสรางพื้นฐานกลางของหนวยงานภาครัฐ เชน GIN G-Cloud เปนตน 

2. การประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อจัดทํารูปแบบกลางสําหรับการแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางหนวยงาน

9. กฎหมายไมรองรับตอการพัฒนาเปน

ดิจิทัลของภาครัฐ
การติดตามกฎหมายตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานตามแผน DG



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



การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
โอกาสและความเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย

มน ูอรดดีลเชษฐ ์

วนัพฤหสับดทีี ่16 มนีาคม 2560



EVERYTHING IS 
CONNECTED The Internet

The Social Network

The Internet 
of Things

Everything is Resource

Source: Google.com



THAILAND 4.0
Thailand 4.0 เป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

เศรษฐกจิไปสู่ “Value-based 
Economy” จากผลิตภณัฑ์ไปสู่สินค้าเชงิ
นวัตกรรมและบริการ

• ขบัเคลือ่นด้วย Technologies, Creativity 
and Innovation

• เปลีย่นฐานจาก Value-added Economy 
สู ่Value-creation Economy

3



OLD SERVICE LOGIC VS NEW 
SERVICE LOGIC

4Source: Uber

Old Service 
Logic

New Service 
Logic



THE MASS CUSTOMIZATION 
CONTINUUM

Mass 
Production

Mass 
Customization

Personalization 
(In-context)

การปรับเปลี่ยนธุรกิจ
(Business Transformation)

5

From product and services 
to value creation



Mass Production
(Economies of Scale)

Mass Customization

Personalization

Economies of Scope

Change in Product

Change in Process

Change in  Value 
(Customer Experience)

(Servicification)

GDL

SD
L

Transform Toward Value Creation

6

(Collaboration 
and Co-creation)

ICT

Digital



TRADITIONAL E-
GOVERNMENT

Change in
Services

Change in processes

Agency Cross agencies

ICT

Digital

Traditional
Services

New Service
Logic



TRADITIONAL INTEGRATED E-
GOVERNMENT

Change in
Services

Change in processes

Agency Cross agencies

ICT

Digital

Traditional
Services

New Service
Logic



CLOSED DIGITAL 
GOVERNMENT

Change in
Services

Change in processes

Agency Cross agencies

ICT

Digital

Traditional
Services

New Service
Logic



OPEN DIGITAL GOVERNMENT
Change in
Services

Change in processes

Agency Cross agencies

ICT

Digital

Traditional
Services

New Service
Logic



SERVICE TRANSFORMATION 
MATURITY MODEL

PhysicalDigital

ProductService

Platform Scale

Customer 
Experience 
(Service Request)

Sevicification

Step
1

Step
2

Step
3

Step
4

Digitization/
De-materialization

Experiencification

E-ification

Interaction for 
value co-creationService 

platformDigital Service 
Variety

Digital 
business © Manoo Ordeedolchest 11



NEED CORE CAPABILITIES
สามารถสร้างนวตักรรมด้าน Digital
Services สนบัสนนุ Value Creation

พฒันา Business Processes ใหม ่เน้นงาน

ประเภท Customer facing และ Co-creation
พฒันาสมรรถนะในด้าน Data Analytics และการใช้ข้อมลู

เพ่ือให้ได้ Insights ช่วยการตดัสนิใจ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการใช้ทรัพยากรด้านข้อมลูร่วมกนั นํา

ไปสูก่ารสร้าง Novel Resources ใหม ่ๆ สนบัสนนุ 

Value Creation



INTEGRATED E-GOVERNMENT 
ISSUES

Multiple goals---
different political goals
Control structure---
different control
Resource---different 
funding
Political ownership
Accountability

Source: McKinsey



INTEGRATED E-GOVERNMENT 
STRATEGIES

Central National Strategy 
Council (Envoy)
Administration Reform 
Commission
Strong CIO’s
E-Government Funds
Standard Institute
National Information 
Infrastructure

Source: McKinsey





ICT RISK CONSIDERATION

DIGITAL LEADERSHIP

EGA RISK MANAGEMENT

16 MAR 2017

S31 HOTEL ; BKK

chaicharearn@hotmail.com

catibaedya@acioa.com

mailto:chaicharearn@hotmail.com




แลกเปล่ียนเรียนรู้

การบริหาร เพื่อ บรรเทา

ความเส่ียง



TIPS
• My experience only

• 1/7  : tip of the iceberg

• 6/7 : from all of your 
individual ; organization
culture ; skill ; competency
your boss   etc.



สรุป : แนวโน้ม ความเส่ียงระดบัสากล 
ในโครงการดจิิทัลของประเทศและภาครัฐ

• ICT Security for the CITIZEN

• ICT SUSTAINABILITY

• Big data ANALYSIS  & UTILIZATION

• Lack of ENTERPRISE ARCHITECTURE

• Sourcing MANAGEMENT



BUSINESS & COMMERCIAL

GOVERNMENT

C I T I Z E N











ICT SECURITY

DISASTER SITE

BUSINESS 
CONTINUETY 
MANAGEMENT

INNOVATION

GREEN ICT
ICT FOR GREEN

SUSTAINABILITY

CLOUD  ISSUE

SOCIAL MEDIA

ENTERPRISE
ARCHITECTURE

CROSS  BORDORS



Example from SINGAPORE



Example from  MALAYSIA



MAKE IT HAPPEN

Example from  KOREAN





CSR >>>  CSV

• เป็นห่วงลกูหลานเหลน

• ไมใ่ช่สนใจแค่ ตนเอง องค์กรของตวัเอง  ต าบลอ าเภอของ
เรา  ประเทศของตนเอง

• RISK ต่อ มนษุยชาติ





PASSION
CARE YOUR FUTURE







DIGITAL  LEADERSHIP
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Management/Leadership Emphasis

CIO 
Influence

High

Low

Management Leadership

Transactional/ 
responsive

Partnering

Transactional/ 
responsive

Partnering

Consultation

Strategic 
leadership

Creative Change

Transactional/ 
responsive

Partnering

Consultation

CIOs Should Shift Emphasis
From Management to Leadership







FUNDAMENTAL
• Q @ traffic & parking
• Q @ lady rest room ?
• Q @ immigration  ? 
• Q @ TAXI stand ?
• Q @ ท่ีกดน า้ด่ืม  ?



13 MAR 2017 ; BKK





1956

1997

1998

2004

The IBM Deep Blue
chess machine 
defeats
the world chess
champion Garry 
Kasparov

Sony announced
a prototype of
robotic pets “AIBO”

the birth of
Artificial
Intelligence (AI)

NASA’s robotic exploration
“rover” spirit and
opportunity autonomously
Navigate the surface of Mars

IBM’s Watson defeats
television game show
“Jeopardy” champions

Facebook’s “DeepFace”
AI can perform facial
recognition with. The
same accuracy as humans

Honda’s “ASIMO”
robot, an artificially
intelligent humanoid
robot, is able to walk
as fast as human.

Google Deepmind’s
AlphaGo defeated
9dan highest ranked
Go player 4-1

Google DeepMind’s
AlphaGo defeated
2dan Go player 5-0

2005

2011

2014

2015

2016
Google home



AI in CyberSecurity

• Automation
• Efficiency
• Prevention
• Prediction
• Penetration
• How to adopt the technology
• How to adapt the organization
• Benefits – resource shortage
• Caution





















จะสร้าง
บ้าน

WESTERN EASTERN

มีความต้องการ  เหน็พ้องร่วมกัน  ก าหนดกลยุทธ์ 
คิดวางแผน มี resources

ต้องมีรูปแบบ  มีพมิพ์เขียว  ก่อนก่อสร้างบ้าน

Business Direction , Brain Strom , Strategic Thinking

Strategic Planning ก าหนดมี resources

มีรูปแบบ  Develop the BLUEPRINT before ANY INVESTMENT

จะประกอบ
ธุรกิจ



IP 
( intellectual property )

ให้ความสนใจ ให้ความส าคญั









เหลือบมอง  และ  เงีย่หูฟัง  

•Community  & Friends

•Research & Recognized Institute

• Vendor Management









ให้ความสนใจ ให้ความส าคญั
TECHNOLOGY TRANSFER





TRUST



• Communicate

• Connect

• Collaborate

• Consolidate

• CREATIVE

Brieft  Accountability : PM



SOURCING : KNOWLEDGE



VDO : Chinese
Chinese Construction

http://www.wsj.com/video/watch-a-57-story-building-go-up-in-19-
days/FA18490C-9AC1-4FA3-AB9F-FAFFF6F67C9E.html

http://www.wsj.com/video/watch-a-57-story-building-go-up-in-19-days/FA18490C-9AC1-4FA3-AB9F-FAFFF6F67C9E.html




YESTERDAY

TODAY

TOMRROWMANAGE





BEYOND  TECHNOLOGIES 
; ; 

สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ  การบริหารจัดการ



ขอบคุณครับ

chaicharearn@hotmail.com
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