
การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบท างานของราชการ  
ด้วยแนวความคิด  

Open and Connected Government 
   

ทวีศักดิ ์กออนันตกูล 
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   

เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๖  
(e-Government Executive Program: e-GEP#6) วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 



เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั๑ 
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หมายถึง เศรษฐกจิและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดการปฎิรูปกระบวนการ
ผลิต การด าเนินธุรกจิ การค้า การบริการ 
การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมทัง้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ท่ีมา : ๑ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ปรับปรุงจาก http://www.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy 

รัฐบาลดิจิทัล  
(Digital Government)  

หมายถึง รัฐบาลที่มุ่งเนน้การเพิ่มมูลค่าเชิง
สาธารณะ ดว้ยการจัดท า/เข้าถึง/เผยแพร่ข้อมูล 
ส่งมอบบริการในสภาพแวดล้อมของการท างานที่

เป็นดจิิทลั (Digital Ecosystem) โดยอาศยั
เทคโนโลยีหลักได้แก่ Internet, Mobile, Social 
Network และ Cloud Computing 

รัฐบาลดิจิทัลมี ๓ คณุลักษณะส าคญัคือ  
• การเช่ือมต่อหลอมรวมการท างานระหว่างองค์กรท่ีซับซ้อน 
(Reintegration)  

• มีการมองโจทย์หรือเป้าหมายการท างานแบบองค์รวมหรือ
มองทัง้ระบบไปพร้อมกัน (Need-based Holism) และ 

• ท างานในรูปแบบของดิจิทัล (Digitalization) 



“Connected Government” 
หมายถึง การท างานของภาครัฐท่ีมี
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
แบบไร้ตะเข็บ มีการเช่ือมโยงข้อมูล
เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และเป็น
รัฐบาลแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน๑ 

 

รัฐบาลแบบบูรณาการ  
(Connected Government) 
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ท่ีมา : ๑ คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา สภาปฏิรูปแห่งชาติ 



เราจะปลูกเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างไร ? 
 

ประสิทธิภาพภาครัฐ คือ รากฐานของการเติบโตทางเศรษฐกจิ ก่อให้เกดิการ
ลงทุนจากต่างประเทศ การก่อตัง้ธุรกจิใหม่ในประเทศ สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันในภาคเอกชน ฯลฯ ตัวอย่างกระบวนการท างานของรัฐท่ีส าคัญได้แก่   
• การขออนุญาตประกอบธุรกิจ ตัง้โรงงาน ก่อสร้าง 
• การขอสินเช่ือ การคุ้มครองนักลงทุน  
• การขอใบอนุญาตส่งสินค้าข้ามแดน การช าระภาษี เป็นต้น 

• สมรรถด้านเศรษฐกิจ (Economic Performance) ไทยต ่า
กวา่สิงคโปร ์๑๐ อันดบั ต ่ากว่ามาเลเซีย ๗ อันดับ (๒๕๔๕ ) 

• ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ไทย 
ต ่ากว่าสิงคโปร์ ๒๕ อันดบั ต ่ากว่ามาเลเซีย ๑๑ อนัดับ 
(๒๕๔๕ ) 

• ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ของไทยลดลงอย่างต่อเน่ือง จากอันดบัท่ี ๑๙ สู่
อันดับท่ี ๔๙ (ปี ๒๕๔๙- ๒๕๕๙)  

• ดัชนกีารพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลดลงอย่างรวดเร็ว 
จาก ๕๖ ลงมาท่ี ๑๐๒ (ปี ๒๕๔๖- ๒๕๕๗) และในปี 
๒๕๕๙ เพ่ิงขยับขึ้น มาอยู่ท่ี ๗๗   

• อันดับความโปร่งใสแย่ลงเร่ือย ปัจจุบันอยูใ่นอันดับท่ี ๗๖  
จาก ๑๖๘ ประเทศ (เคยตกต ่ากว่าน้ี) 

 

เศรษฐกิจและสังคม  

บริการของรัฐ และ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ประชาชน   ท่ีมีสติปัญญา  
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ความท้าทายในสังคมไทย – ดิจิทัล ช่วยหาทางออก 

สังคม 

เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม 

การเมือง 

สังคมขับเคล่ือนด้วยข้อมูล  สิทธิเสรีภาพในการใช้อนิเทอร์เนต็  ความ
เหลื่อมล ้า  ความคาดหวังที่เพ่ิมขึน้ การคุ้มครองและบริการประชาชน 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร   

ความมัน่คงทางไซเบอร์  Computer Everywhere, Internet of 
Things, Smart Machines, Could Computing 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ, วิสาหกิจแบบใหม่ (กจิการเพ่ือสังคม ..)  
ค่าใช้จ่ายภาครัฐ การretrain คนของภาครัฐ  การคุ้มครองผู้บริโภค 
และทรัยพ์สินทางปัญญาออนไลน์  การใช้ประโยชน์จาก Big Data 

การแย่งชิงทรัพยากรจากชุมชนโดยเอกชน  การอนุรกัษ์ธรรมชาติและ
การป้องกนัภัยจากธรรมชาติ  ความรบัผิดชอบของภาครฐัตอ่ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาต ิ

คอรปัช่ัน ความไมส่งบในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ กลุ่มเคลื่อนไหวทาง
สื่อสังคม รัฐขาดขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ รัฐบาลแบบเปิด  การบูรณา
การข้อมูลภาครัฐ  นโยบาย ใหม่   จากภาครัฐ 

ทีม่า : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



เพ่ือวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า 
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เมื่อก่อน 

การยื่นค า
ร้อง/การขอ
แบบฟอร์ม
จากภาครัฐ 

ต้องท าส าเนาเอกสาร การขอใบอนุญาต ยุ่งยาก
ต้องวิ่งตดิต่อหลายหน่วยงาน เสียเวลารอคิว 

ไม่ต้องเดินทาง สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ
ผ่านทาง website จากทกุที่ ทกุเวลา จาก
อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทที่เช่ือมต่อกับ

อินเทอร์เน็ต เช่น PC, Smart Phone, Tablet 

ใบอนุญาต 
มีคู่มือ/ค าแนะน า

ในการขอรับ
บริการ 

เอกสารท่ี
ต้องใช้ใน
การติดต่อ
ภาครัฐ 

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

Connected Government 



เพ่ือวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า  
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เมื่อก่อน Connected 
Government 

ผู้บริหารราชการ
แผ่นดินเข้าถึง
ข้อมูลภาครัฐ 

โอกาสท่ีเอกชนจะ
มีส่วนร่วมในการ
ช่วยงานภาครัฐ 

นักพัฒนาคิดค้นนวตักรรมบริการใใหม่ 
ตลาดเสรีใไม่เปลืองงบประมาณแผ่นดิน 

เข้าถึงงา่ยใตรวจสอบการด าเนินงานได้ใ
ไม่จ่ายเงินชดเชย/อุดหนุนผิดจ านวน 

• ไม่มีทะเบียนเกษตรกร 
• ไม่มีทะเบียนเรือประมง 
• ไม่มีทะเบียนท่าเรือ 
• ไม่มีการตรวจกระบวนการที่ต้อง
สอดคล้องกับสากล 

• ไม่มีทะเบียนโรงเรียนใและจ านวนนักเรียน 
• ไม่ทราบว่าที่ดินแปลงไหนผิดกฎหมาย 
• ไม่ท างานบนแผนที่กลาง 

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



เพ่ือวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า 
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เมื่อก่อน Digital Government 

การขอข้อมูล/
เอกสารระหว่าง
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

การเปิดเผย
ข้อมูลของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

หน่วยงาน B หน่วยงาน A หน่วยงาน B 

ขัน้ตอนมาก ลา่ช้า เรียกข้อมูลทางออนไลน์ได้ทันที 

วัฒนธรรมการหวงและปกปิดข้อมูลสาธารณะ 
แต่ระบบไอทีไม่มั่นคง 

จัดข้อมูลให้เคร่ืองจกัร
ตีความหมายได ้

รักษาความม่ันคงปลอดภัย 
บันทึกการเข้าดู/แก้ไขข้อมูล 

คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว 

ปกป้องข้อมูลความ
มั่นคงของชาติ 

วัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูลที่มีมาตรฐาน 

หน่วยงาน A 

ตรวจสิทธ์ิ 
การเข้าถึงถูกต้อง 



เพ่ือวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า  
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เมื่อก่อน Open Government 

การเข้าถึง
ข้อมูล
ภาครัฐ 

โอกาสท่ีเอกชนจะ
มีส่วนร่วมในการ
ช่วยงานภาครัฐ 

นักพัฒนาคิดค้นนวตักรรมบริการใใหม่ 
ตลาดเสรีใไม่เปลืองงบประมาณแผ่นดิน 

เข้าถึงงา่ยใตรวจสอบการด าเนินงานรัฐได้ เข้าถึงยาก 

น าไปใช้ประโยชน์ได้นอ้ย 

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



ประโยชน์ของ Connected Government 
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 • เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานภาครัฐ และเพิ่มความมัน่คง 

o คณะรฐัมนตรีและรฐัสภา มีข้อมูลจริงเพ่ือการตัดสนิใจ 
o แก้ไขการท างานและการจัดการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ซ ้ าซ้อน ได้จรงิจัง 
o พัฒนาประเทศไปสู่รัฐบาลแห่งการเช่ือมโยง และมีความมั่นคงปลอดภัย 
o หน่วยงานก ากับดูแลของภาครฐั ท างานกับกตกิาสากลได้ถกูตอ้ง 
o องคก์รธุรกจิและประชาชนได้รบัความเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ 
o ลดเวลาและตน้ทนุในการด าเนนิงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

• สร้างความโปร่งใสและให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
o เปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบ ได ้
o ส่งเสริมการพฒันาตอ่ยอดนวตักรรม ใหม่  จากขอ้มูลภาครัฐ 

• สร้างแรงจูงใจและความเช่ือมัน่ให้นักลงทุนต่างประเทศ 
o ตัวช้ีวัดการจัดอนัดับต่าง  ดีขึน้ 
o เพ่ิมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ทีม่า : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



เช่ือผมเถิดครับ ไม่มีปัญหา 

11 ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



ที่มา ทวีศักด์ิ กออนันตกูล ปรับปรุงจากข้อมูลสองรายงาน 
Corruption Perception Index, 2015 http://www.transparency.org/cpi2015 
Government Open Data Index 2015  http://index.okfn.org/place/ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล 
กับการลดการคอรปัช่ัน 
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ประเทศ 
คะแนน CPI 

2015 
คะแนน GODI 

2015 

อันดับความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน
ภาครัฐ 

อันดับการ
เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ GODI 

2015 

เดนมาร์ก 91 70 1 3 

ฟินแลนด์ 90 67 2 5 

สวีเดน 89 48 3 27 

เนเธอร์แลนด์ 87 64 5 8 

นอร์เวย์ 87 63 5 10 

สิงคโปร์ 85 50 8 23 

แคนาดา 83 55 9 17 

สหราชอาณาจักร 81 76 10 2 

ออสเตรเลีย 79 67 13 5 

สหรัฐอเมริกา 76 64 16 8 

ไต้หวัน 62 78 30 1 

เกาหลีไต้ 56 50 37 23 

มาเลเซีย 50 10 54 112 

ไทย 38 39 76 42 

จีน 37 18 83 93 

อินโดนีเซีย 36 40 88 40 

ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



เปิดเผยข้อมูล = โปร่งใส = ลดการคอรปัช่ัน 
เพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบ 
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ดัชนีความโปร่งใสไรค้อรัปช่ัน (CPI 2015) 

มาเลเซีย 

เกาหลีไต้ 

ไต้หวนั 
สหราชอาณาจักร 

ไทย อินโดนีเซีย 

เดนมาร์ก 

ฟินแลนด ์
  เนเธอร์แลนด ์
นอร์เวย ์

สวีเดน สิงคโปร ์

แคนาดา 

ออสเตรเลีย 

สหรัฐอเมริกา 

จีน 

ที่มา ทวีศักด์ิ กออนนัตกูล ปรับปรุงจากข้อมูลสองรายงาน 
Corruption Perception Index, 2015 
    http://www.transparency.org/cpi2015 

Government Open Data Index 2015 
    http://index.okfn.org/place/ 

ประเทศไทยอีก ๕ ปีข้างหน้า 
ต้องยกระดับขึ้นอยา่งน้อย  
10 คะแนน 

ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 





ภาษีไปไหน? เป็นระบบน าเสนอข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ 
มาเสนอให้ประชาชนรับรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและหลากหลายมิติ เช่น  

• การใช้จ่ายกระทรวง  
• การใช้จ่ายรายจังหวัด  
• การใช้จ่ายจ าแนกตามประเภทของโครงการ  

รวมถึงมีการวิเคราะห์จัดอันดับการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลดังกล่าวท าให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ก่อให้เกิดความ
มั่นใจถึงการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น 

15 

ผลจากการเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
มีผู้สร้างระบบข้อมูล ภาษีไปไหน ให้ค้นหาการใช้จ่ายภาครัฐได้ทั่วประเทศ 

ที่มา: http://govspending.data.go.th/ 

ไปจังหวัดไหน 

ไปกรมไหน 

ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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Shared Infrastructure                                                                

Connected Government*, Government Access Channel                                                

Open Government Data 

Citizen Co-Creation ด้าน Government Application 

๒๕๕๙ ๑ ปีคร่ึง ๕ ปี (๒๕๖๕) 

บริการโครงข่ายภาครัฐท่ีปลอดภัย 

ประชาชนสามารถร่วมพัฒนา App ให้
ภาครัฐ เพื่อบริการประชาชนได้รวดเร็ว 

ติดตามการใช้เงินภาษีอากร 
วิเคราะห์ความโปร่งใส/ไม่โปร่งใสของภาครัฐ 

ไม่มีการขอส าเนาเอกสารท่ีออกโดยรัฐ /  
มีบริการจุดเดียวได้ทุกเร่ือง 

21st Century  
Digital Government Platform 

ภาครัฐบริการได้ดีขึ้น / ลดค่าใช้จ่าย / 
ปรับโครงสร้างบุคลากรและงบภาครัฐ
ให้เหมาะสม (ลดหรือย้ายบุคลากร) 

เป้าหมาย 
• Corruption Perception Index ดีขึ้น 10 อันดบั 
• Open Data Index ดีขึ้น 10 อันดับ 
• Network Readiness Index ดีขึ้น 10 อันดับ 
• UN e-Participation Index ดีขึ้น 10 อันดับ 

Cyber Security 

 Policy / Accreditation Body / 

 Certification Body 

 Testing / Auditing Body 

หลักการส าคัญ 
• รู้จักและใช้ประโยชน์จาก “ความเร็ว” และ 
“ความแม่นย า” ของระบบดิจิทัล 

• ปฏิรูปการท างานของภาครัฐอย่างมี
นัยส าคัญ จนประชาชนสามารถสัมผัสได้ 
(ให้ความสุขแก่ประชาชน) 

e-government Act* 

แผนที่น าทางในการขับเคลื่อน  
Connected and Open Government ในระยะ 5 ปี 

ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



 วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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ใน ๓ ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
มีการด าเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จรงิ 

Digital  
Government 

Government Integration 

มีกฎหมาย และระเบียบ ให้บูรณาการ
เช่ือมโยงข้อมูลและการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อสามารถ 
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว  
• เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวท่ีสมบูรณ์ 
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีราคาแพงร่วมกัน  
• ก ากับความม่ันคงปลอดภัยได้ดีขึ้น 

Smart Operations 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนใน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจทิัลสมัยใหม่ 
• มีการเช่ือมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์  
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
• มีเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics)  
• ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการโจมตีทางไซเบอร์ 

Citizen-centric Services 

• ใช้งานง่าย ประชาชนไม่ต้องเรียนมาก 
• สะดวก ตรงตามความต้องการรายบุคคล  
• ข้อมูลของประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
• เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน  
• จับโจรผู้ร้าย อาชญากรได้เร็ว 

Driven Transformation 
• ได้รับการสนับสนุนจากผู้น าระดับประเทศ
ท่ีมีความมุ่งมัน่ มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็น
ความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพฒันาประเทศ 

• มีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ต่อเน่ือง 
• ขัน้ตอนการท างานชัดเจน เทคโนโลยีด ี
• มีกฎระเบียบรองรับ 

ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรท์ี ่4 
การพัฒนาและยกระดับ 

ขีดความสามารถ 
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

การยกระดับคุณภาพชีวติ 
ของประชาชน 

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 

การยกระดับความมั่นคงและ 
เพ่ิมความปลอดภัยของ

ประชาชน 

การบูรณาการข้อมูล: 
การบรูณาการข้อมูลผา่น 

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง 

การให้ความช่วยเหลือ:  
การให้บริการความช่วยเหลือ 

แบบบูรณาการในเชิงรุก 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร: 
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล 

ผ่านการบรูณาการ 

ความปลอดภัยสาธารณะ: 
การรักษาความปลอดภยัสาธารณะเชิงรุก

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะหข์้อมูลเชิงลึก 

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ: 
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

โดยใช้ Smart Card หรือ 
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนกิส์กลาง 

การให้ข้อมูล: 
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผา่นจุดเดียว

โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนยก์ลาง 

การรับฟังความคิดเห็น: 
การแกไ้ขเรือ่งร้องเรียนและการเขา้ถึง

ความต้องการในเชิงรุก 

การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน: 
การบรูณาการตลาดแรงงาน 

แบบครบวงจร 

การท่องเท่ียว: 
การบรูณาการดา้นการท่องเที่ยว 

แบบครบวงจร 

การลงทุน: 
การบรูณาการงานบริการ 

ด้านการลงทุนขา้มหน่วยงาน 

การค้า (น าเข้า/ส่งออก): 
การบรูณาการการน าเขา้ส่งออก 

แบบครบวงจร 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: 
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุก

เพื่อส่งเสริมการเติบโต 

ภาษีและรายได้: 
ระบบภาษีบรูณาการ 

ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร 

การบริหารจัดการชายแดน: 
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร 

ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจนต์ัวตน 
ผ่านช่องทางอัตโนมัต ิ

การป้องกันภัยธรรมชาติ: 
การบรูณาการข้อมูล 

เพื่อป้องกันภัยธรรมชาต ิ

การจัดการในภาวะวิกฤต: 
การบรูณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส ์

ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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ต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุน  

ปัญหาอุปสรรคและความท้าทาย 

ข้อเสนอของ สปท. ต่อ การขับเคล่ือนสู่  
Open and Connected Government 

• เร่งรัดโครงการการเช่ือมต่อข้อมูลภาครัฐท่ีด าเนินงานไปแล้ว 
ให้เกิดการใช้งานจริง  

• ตราพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัลขึ้นมาก ากับการปฏิรูป 
• สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ข้าราชการและประชาชน 
• ใช้แรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการขับเคลื่อน
ในทันที 

ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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๑. ปรับปรุงระบบ Open Government Data ให้มีมาตรฐาน 

๒. ปรับปรุงหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน  

๓. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาโครงการน าร่อง เช่น  
• ระบบบริการที่ใช้ Smart ID Card  
• ระบบการส าแดงขอ้มูลทรัพย์สินของบุคคลสาธารณะ หรือ 
• ระบบ Justice DXC (Data Exchange Center) ของประเทศ  
• ฯลฯ 
และสร้างระบบการให้บริการ One Stop Service ให้ท างานได้จริง 

๔. จัดท า Government Enterprise Architecture Framework  
และ Government Shared Service 

๕. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐ  
และวางแผนด้าน change management และพัฒนาบุคลากรให้มีผู้เช่ียวชาญ
ด้าน Cyber Intelligence, Cyber Defense, Cyber Securityให้พอเพียง 

๖. ผลักดันการตรา พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล  

วาระการขับเคล่ือน 

ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



ขอบคุณ 



ก าหนดเวลาการปฏิรูป 
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๑. ติดตามและรายงานความ
คืบหนา้โครงการของรัฐที่มี
การเช่ือมต่อขอ้มูลภาครัฐ
ด้วยกนั (ได้เริ่มด าเนนิงาน
แลว้)  

๒. มีร่างพระราชบัญญตัิ
รัฐบาลดิจทิลั ท าประชา
พิจารณ์ เสนอ ครม.  

๓. น าร่องการใหบ้ริการภาครัฐ
ในการใช้ Smart ID Card 

 

๑. ขับเคลื่อนการปฏิรูป  
 - ขยายการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ เพ่ิมระบบการให้บริการที่ใช้ 

Smart Card ID และพัฒนาระบบ One Stop Service  
 - ก าหนดหนา้ที่หน่วยงานรัฐให้ชัดเจน 
 - สร้างความรว่มมอืเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ 
 - ตราพระราชบัญญัติรฐับาลดิจทิัล 
 - จัดท า Govt. EA Framework และ Govt. Shared Service  
 - ปรับปรุงมาตรฐานและข้อมูลในระบบ Open Government 

Data และท าตวัอย่าง Application จากข้อมูล 
 - ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบเพื่อลดอุปสรรค 
๒. สร้างกลไกสนับสนนุเอกชนและประชาชน ให้ร่วมกับภาครัฐ

สร้างแอปพลิเคชันให้ภาครฐั (Citizen Co-Creation) หรือพัฒนา
นวัตกรรมใหม่  จากขอ้มูลที่เปิดเผย 

ระยะที่ ๑ 
 

ระยะต่อไป 
 

ทีม่า :คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



หน่วยงานหลักที่เก่ียวข้อง 

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปัจจุบัน) 

• ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
• ส านักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 
• ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
• หน่วยงานรัฐเก่ียวข้องตามภารกิจ:  

– กระทรวงมหาดไทย  
กรมการปกครอง (ขอ้มูลประชาชาชน) กรมที่ดิน (ข้อมูลที่ดิน) 

– กระทรวงพาณิชย์ (ขอ้มูลผูป้ระกอบการ) 
– กระทรวงยุติธรรม  
– กระทรวงการคลัง  
– ส านักงบประมาณ เปน็ต้น 
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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แผนพัฒนารฐับาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย 

 


