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ประเด็นน าเสนอ

• ภาพรวมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

• บริการเพื่อยกระดับหน่วยงานระดับจังหวัดสูก่ารเป็นรัฐบาลดิจิทัล

• ตัวอย่างโครงการรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด

• Smart City



ภาพรวมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย



ภาพรวมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
: ความสอดคล้องระหว่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 (ICT2020) 
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

“Smart Government” 
ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020)

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูร่ัฐบาลดิจิทัล
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [Digital Economy] : 6 ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ สอดคล้องโดยตรงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

ประกอบด้วย 4 แผนงาน



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

Digital Economy ยุทธศาสตร์ที่ 4:
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ

สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล



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

5 ยุทธศาสตร์
26 มาตรการ



นโยบายหรือยุทธศาสตร์ระดับชาติกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด (ภูมิภาค)

ระดับประเทศ ระดับกระทรวง



Smart City



Smart City: การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด

การพัฒนาจังหวัดให้เป็น Smart City ต้องมีการพัฒนาความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลเป็นพื้นฐานส าคัญ ซึ่งต่อยอดจากพ้ืนฐาน
การบริการภาครัฐที่มีการบริหารจัดการข้อมูล โดยการรวบรวม สื่อสาร และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ที่มา: Enterra Solutions, Smart Cities Council



กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดให้เป็น Smart City ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 7 ด้านหลัก ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ที่มา: IBM Smarter Cities, Smart Cities Council

Smart City: การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด



Smart City – เกาหลีใต้









Smart City – มาเลเซีย











Smart City – ออสเตรเลีย



Service New South Wales, Australia 

 แนวคิดหลัก Simpler, Clearer, Faster 

 เป็น National Single Window ของรัฐบาลแห่งมลรัฐนิวเซาท์
เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลียที่รวบรวม
บริการภาครัฐกว่า 850 บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล
แห่งมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถงึง่ายที่สดุ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

 พยายามให้ประชาชนคลิกเพียง 3 ครั้งโดยเฉลี่ยเพื่อท าธุรกรรม
ต่างๆ กับรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์

 มีช่องทางเข้าถึงที่หลากหลาย
 เว็บไซต์ https://www.service.nsw.gov.au/, 
 Service Centre ซึ่งมีอยู่กว่า 64 แห่งทั่วมลรัฐนิว

เซาท์เวลส์
 Contact Centre หมายเลขโทรศัพท์ 13 77 88
 Mobile Application ซึ่งขณะนี้ประชาชน

สามารถจ่ายค่าปรับต่างๆ ได้ 



ตัวอย่างโครงการลดส าเนากระดาษ (Smart Service)
(ติดต่อหน่วยงานของรัฐด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว)

กระทรวงมหาดไทย

 การประปาส่วนภูมิภาค (ค าร้องขอติดตั้งใหม่ / ขยาย)

 องค์การตลาด (ท าสัญญาเช่า ต่อสัญญาเช่าแผง อาคารพาณิชย)์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร)

 กรมวิชาการเกษตร (ระบบงานยื่นค าขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร)

กระทรวงการต่างประเทศ 
 กรมการกงสุล (การท าหนังสือเดินทางธรรมดา)



 จังหวัดภูเก็ต

โครงการน าร่อง Smart City 

 เทศบาลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี



Source: http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/smartcity/01.pdf

Phuket Smart City



- เป็นแหล่งรวมนักพัฒนา ในลักษณะของ Research Center หรือ Innovation Center

- ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการใช้ Smart Technology มากขึ้น

- ภูเก็ต Safe City (ทางบก) เป็นในเรื่องการส้รางความปลอดภัยด้วยการใช้กล้อง CCTV

- ภูเก็ต Safe City (ทางน้ า) เป็นการสร้างความปลอดภัยในด้านการเดินเรือส าหรับ
นักท่องเที่ยว Smart Band จะเชื่อมต่อกับพาสสปอร์ต สามารถตรวจจับระยะห่าง
ระหว่างตัวท่องนักเท่ียวกับเรือในขณะด าน้ าได้

เซนเซอร์ส าหรับการตรวจสอบสภาพอากาศ ตรวจเช็คสภาพของน้ าทะเล เซนเซอร์แบบใหม่ภายใต้
อุปกรณ์ประเภท IoT มาใช้ในทะเล จะเป็นการตรวจวัดค่าเคมีต่างๆ ในทะเล หากมีความผิดปกติ 
ระบบจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลาง

Smart 
Economy

ยกระดับใน 4 ด้าน ภายในปี ค.ศ. 2020 ได้แก่
 ด้านความปลอดภัย
 การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

 ด้านสุขภาพ
 ด้านสิ่งแวดล้อม

Smart 
Living 

Community

Smart 
Sensor

ภูเก็ตกับแผนการ
สู่ความเป็น 
Smart City

ในปี ค.ศ. 2020

Source: http://www.aripfan.com/phuket-smart-city-2020/

Phuket Smart City



เทศบาลเมืองภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง

Smart Economy

ธุรกิจดิจิทัล ได้รับ
ยกเว้นภาษี 8 ปี 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจะ
ได้สิทธิการเป็นผู้อาศัยถาวรใน

ประเทศไทย

Smart Living 
Community

CCTV เพื่อเก็บข้อมูล
การจราจรทางบก

Vessel Tracking Management 
System (VTMS) ระบบติดตามเรือเพื่อ
ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้โดยสารทางเรือ



เทศบาลเมืองแสนสขุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

HealthCare@Home

Wristband ที่สามารถส่ง
ข้อมูลความผิดปกติด้าน

สุขภาพไปยังเจ้าหน้าที่และ
โรงพยาบาลได้

Food Safety & 
Supply Chain

แอปพลิเคชันส าหรับ
ร้านอาหารทุกข้ันตอน

เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารร้านอาหารเพื่อน ามาใช้

ประโยชน์ในอนาคต



Thank you

www.ega.or.th

contact@ega.or.th

https://twitter.com/EGANews

https://www.facebook.com/EGAThailand

https://www.youtube.com/user/eGovernmentAgency


