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6การกําเนดิและการขยายตวัของแอปพลเิคชนัสําหรบัการช� าระเงิน



การกาํเนิดและการขยายตัวของ Sharing Economy / Gig Economy
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สิ�งพิมพ์
กระดาษ

สื�อโทรทัศน์

สื�อรูปแบบใหม่ เข้าถึงได้ง่ายขึ�น ธุรกิจแบบใหม่ สะดวกมากขึ�น

ธุรกิจที�พัก

ธุรกิจขนส่ง
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แนวทางการพัฒนาดจิทิัลตา่งประเทศ
พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรร

พัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูล สร้างธุรกิจเกิดใหม่ พัฒนากําลังคนดิจิทัล

ส่งเสริมการใช้ในภาคธุรกิจ ส่งเสริมการค้าออนไลน์/ SMEs

ลดความเหลื�อมลํ �าทางการเข้าถึง ส่งเสริมการใช้ของประชาชน พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เพิ�มความปลอดภัยและ
ความเป�นส่วนตัว

สร้างกฎ กติกา มาตรฐาน พัฒนาการศึกษา

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ พัฒนาระบบคมนาคม

สร้างการทํางานแบบ telework

บริหารจัดการพลังงาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื�อหาดิจิทัล
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นโยบายดจิทิัลในตา่งประเทศ (Country Plan Year Aspiration)

United Kingdom Information Economy Strategy 
2013-2018 For a thriving UK information economy, 
enhancing national competitiveness 

อังกฤษมีเป้าหมายไปสู่ระบบเศรษฐกิจแห่งข้อมูลที�เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื�อส่งออกสินค้าและบริการไปสู่
โลก รวมถึงการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยี และเร่งกระตุ้นให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและขอ้มูลโดยเฉพาะ SMEs  และสําหรับประโยชน์ประชาชนเน้น
การเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล และ
การสร้าง Smart Cities ที�ให้บริการสุขภาพ พลังงาน คมนาคม ฯลฯ ส่วนด้าน
ปัจจัยพื�นฐานแห่งความสําเร็จ จะเน้นพัฒนากําลังคนดิจิทัล ขยายโครงสร้าง
พื�นฐานบรอดแบนด์ และเพิ�มความปลอดภัยไซเบอร์และความเป�นส่วนตัว 

Malaysia Digital Malaysia 2012-2020 
Assist towards Malaysia’s Vision 2020, becoming a high-income 
nation

มาเลเซียจะใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเป�นกลไกไปสู่นโยบายจะเป�นประเทศที�พัฒนาแล้วของรัฐบาล 
โดยมีขอบเขตของ Digital Malaysia ที�ครอบคลุมกว้างมากตั�งแต่การพัฒนาการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลที�รวมถึง ICT Services, 
eCommerce, ICT Manufacturing, ICT Trade, Content & Media และเน้นไปที�
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มคือ ธุรกิจเกิดใหม่ด้านดิจิทัล กลุ่มคน 40% ล่างของประเทศ 
กลุ่มแรงงานดิจิทัล และกลุ่ม SMEs

Singapore Infocomm Media 2025 
2015-2025 Towards the world’s first smart nation

สิงคโปร์กําลังมุ่งไปสู่การเป�น Smart Nation แห่งแรกของโลก โดยเน้นในเรื�องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การพัฒนากําลังคนดิจิทัลตั �งแต่เด็กไปจนถึงการสร้างธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื�อพัฒนาบริการสุขภาพ การศึกษา 
การเดินทาง  และการช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงการลดความเหลื�อมลํ �าดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และยัง
เน้นเป�นพิเศษในด้านพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากการวิจัยไปสู่อุตสาหกรรม สิงค์โปร์ไม่เน้นเรื�องบรอดแบนด์แต่กําลังจะสร้าง
โครงข่ายเซ�นเซอร์ทั�วประเทศ
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บริบทความทา้ทายของไทย

ก้าวข้ามกบัดกัรายได้ปานกลาง พัฒนาขดีความสามารถของเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ

ปรับตัวและฉกฉวย
โอกาสจากการ
รวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจ

แก้ปัญหาความเหลื�อมลํ �า
ของสงัคม

บริหารจัดการ
สังคมผู้สงูอายุ 

แก้ปัญหา
คอรัปชั�นพัฒนาศกัยภาพคนในประเทศ
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แผนพัฒนาดจิิทลัเพื�อเศรษฐกจิและสงัคม
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ดิจิทัลไทยแลนด(Digital Thailand)
หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย 
และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน

ปฏิรูปประเทศไทยสู
ดิจิทัลไทยแลนด

วิสัยทัศน
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ภูมิทัศน์ดิจทิัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี

ระยะที� 1
Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ระยะที� 2
Digital Thailand I: 

Inclusion
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วม

ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตาม
แนวทางประชารัฐ

ระยะที� 3
Digital Thailand II: 
Full Transformation

ประเทศไทยก้าวสู่การดิจิทัลไทยแลนด์
ที�ขับเคลื�อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

ดิจิทัลได้อย่างเต็มศกัยภาพ

ระยะที� 5
Global Digital Leadership

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที�พัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และคุณค่าทางสังคมอย่างยั�งยืน

1 ปี 6 เดือน

5 ปี

10 ปี

10 - 20 ปี
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ระยะที� 1 (1 ปี 6 เดือน)
Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

โครงสรา้งพื�นฐาน
บรอดแบนด์ถงึทุกหมู่บ้านทั�ว
ประเทศ เป�นฐานของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมอื�นๆ 

เศรษฐกิจ
การทําธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล

คล่องตัว และเกิดSMEs 
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 

ออนไลน์

สังคม
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
บริการพื�นฐานของรัฐอย่าง

ทั�วถึงและเท่าเทียม

รัฐบาล
หน่วยงานรัฐมีการทํางานที�
เชื�อมโยงและบูรณาการข้อมูล

ข้ามหน่วยงาน

ทุนมนุษย์
กําลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะ

ดิจิทัลเป�นที�ยอมรับใน
ตลาดแรงงานทั �งในและ

ต่างประเทศ

สภาพแวดลอ้ม
รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทัลที�
ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรที�
เกี�ยวข้องในการขับเคลื�อนงาน
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โครงสรา้งพื�นฐาน
บรอดแบนด์ระบบสายถึงทุก
หมู่บ้านและเชื�อมกับประเทศใน

ภูมิภาคอื�น

ระยะที� 2 ( 5 ปี)
Digital Thailand I: Inclusion
ทุกภาคส่วนของประเทศมีส่วนร่วม

ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ

เศรษฐกิจ
ภาคเกษตร การผลิต และ

บริการเปลี�ยนมาทําธุรกิจด้วย
ดิจิทัลและข้อมูล และเกิด

Startups ใน Digital cluster

สังคม
ประชาชนเขื�อมั�นในการใช้ดิจิทัล
และเข้าถึงบริการเรียนรู้ สุขภาพ

ข้อมูล ผ่านระบบดิจิทัล

รัฐบาล
การทํางานระหว่างภาครัฐจะ
เชื�อมโยงและบูรณาการเหมือน

เป�นองค์กรเดียว 

ทุนมนุษย์
กําลังคนสามารถทํางานผ่านระบบ
ดิจิทัลแบบไร้พรมแดนเป�นศูนย์รวม

ผู้เชี�ยวชาญด้านดิจิทัล

สภาพแวดลอ้ม
ไทยมสีภาพแวดล้อมเอื�อต่อการ

ทําธุรกรรม มีระบบอํานวย
ความสะดวกและมีมาตรฐาน
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ระยะที� 3 (10 ปี)
Digital Thailand II: Full Transformation

ประเทศไทยก้าวสู่การเป�น Digital Thailand ที�ขับเคลื�อน
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศกัยภาพ

โครงสรา้งพื�นฐาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุก
บ้าน และรองรับการหลอมรวม
และการเชื�อมต่อทุกอุปกรณ์ 

เศรษฐกิจ
ภาคเกษตร การผลิต และบริการ
แข่งขันได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

และเชื�อมโยงไทยสู่โลก

สังคม
ประชาชนใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยี/ ข้อมูล ทุกกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน

รัฐบาล
บริการรัฐเป�นดิจิทัลที�ประชาชน
เป�นศูนย์กลาง เปิดเผยข้อมูล
และให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทุนมนุษย์
ประเทศไทยเกิดงานเคุณค่าสูง

และมีกําลังคนที�มีความเชี�ยวชาญ
ดิจิทัลเฉพาะด้านเพียงพอ

สภาพแวดลอ้ม
ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ 

ระเบียบที�เป�นอุปสรรคต่อการค้า
การทําธุรกรรมดิจิทัล
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ระยะที� 4 ( 10 - 20 ปี)
Global Digital Leadership

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที�พัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั�งยืน

โครงสรา้งพื�นฐาน
เป�นประเทศผู้นําในภูมิภาค

ด้านการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทั �งภายในและออกนอกประเทศ

เศรษฐกิจ
เป�นหนึ�งในประเทศผู้นําทาง

การค้า การลงทุน โดยมีสินค้า
และบริการเด่นด้วยดิจิทัล

สังคม
เป�นประเทศที�ไม่มีความเหลื�อมลํ�า
ด้านดิจิทัล และชุมชนใช้ดิจิทัลเพื�อ

พัฒนาท้องถิ�นตนเอง

รัฐบาล
เป�นหนึ�งในประเทศผู้นํา

ด้านรัฐบาลดิจิทัลทั �งการบริหาร
จัดการรัฐและบริการประชาชน

ทุนมนุษย์
เป�นหนึ�งในศูนย์กลางด้านกําลังคน

ดิจิทัลทั �งในรายสาขาและ
ผู้เชี�ยวชาญดิจิทัล

สภาพแวดลอ้ม
เป�นประเทศต้นแบบที�มีการพัฒนา

ทบทวน กฎระเบียบ กติกาด้านดิจิทัล
ต่อเนื�องจริงจัง
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1. เพิ�มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก

ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศใน World Competitiveness 
Scoreboard อยู่ในกลุม่ประเทศที�มี
การพัฒนาสงูสดุ 15 อันดับแรก

อุตสาหกรรมดจิิทลัมีสว่นสาํคญัในการขับเคลื�อนประเทศไทยสู่
การเป�นประเทศที�มรีายไดส้งู โดยสัดสว่นมูลคา่อุตสาหกรรม
ดิจิทัลตอ่ GDP เพิ�มขึ�น เป�นร้อยละ 25

2. สร้างโอกาสและ
ความเท่าเทยีมทางสงัคม

ประชาชนทกุคนตอ้งสามารถเขา้ถึง
อินเทอรเ์นต็ความเรว็สูงอนัถอืเป�น
สาธารณปูโภคพื�นฐานประเภทหนึ�ง

ประชาชนทกุคน มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนกั 
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลใหเ้กิดประโยชนแ์ละ
สร้างสรรค์ (Digital 
Literacy)

3. พัฒนาทนุ
มนุษย์สู่ยุคดจิิทลั

4.ปฏิรูปภาครฐั

อันดับการพฒันาด้านรฐับาลดจิิทลั ใน
การจัดลาํดับของ UN e-Government 
rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที�มีการ
พัฒนาสูงสดุ 50 อันดับแรก ดิจิทัลไทยแลนด์

อันดับการพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื�อสารของประเทศในดชัน ีICT 
Development Index (IDI) อยู่ในกลุม่ประเทศ
ที�มีการพฒันาสูงสดุ 40 อันดับแรก

เป้าหมาย 10 ปี
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ยุทธศาสตร

1.พัฒนาโครงสร้าง
พื�นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง ให้
ครอบคลุมทั�วประเทศ
เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

2. ขับเคลื�อน
เศรษฐกิจ

ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล
ขับเคลื�อน New S-Curve 
เพิ�มศกัยภาพ สร้างธุรกจิ 
เพิ�มมูลคา่

3. สร้างสังคม
คุณภาพ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างการมสีว่นร่วม 

การใช้ประโยชน์อยา่งทั�วถงึ 
และเทา่เทยีม

5. พัฒนา
กําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
สร้างคน สร้างงาน 

สร้างความเขม้แขง็จากภายใน

4. ปรับเปลี�ยน
ภาครฐัสูก่ารเป�นรฐับาล
ดิจิทัล

โปร่งใส อํานวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชื�อมโยงเป�นหนึ�งเดยีว

6. สร้างความเชื�อมั�นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กฎระเบยีบทนัสมยั 
เชื�อมั�นในการลงทนุ

มีความมั�นคงปลอดภยั
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ยุทธศาสตรท์ี� 1
พัฒนาโครงสร้างพื�นฐานดิจทิัลประสิทธภิาพสงูใหค้รอบคลมุทั�วประเทศ

เข้าถงึ (accessible) พร้อมใช้ (available) จ่ายได ้(affordable)

• อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยมีคุณภาพและครอบคลุมทั�วประเทศ ทุกหมู่บ้าน ทุกเทศบาล
เมืองและพื�นที�เศรษฐกิจ ทุกโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

• ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกิน 2% ของรายได้ประชาชาติต่อหัว

• บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และสถานที�ท่องเที�ยว

• ประเทศไทยเป�นหนึ�งในศูนย์กลางการเชื�อมต่อและแลกเปลี�ยนข้อมูลระหว่างประเทศ

• โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั�วประเทศ

แผนงาน

เป้าหมาย

1.1 พัฒนาอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูทั�วประเทศ

1.2 สร้างศนูยก์ลางเชื�อมตอ่ข้อมูลอาเซียน

1.3 จัดทาํนโยบายการบรหิารโครงสรา้งพื�นฐาน

1.4 ปฎิรูปรฐัวสิาหกจิโทรคมนาคม
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ยุทธศาสตรท์ี� 2
ขับเคลื�อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยดีิจทิัล

ขับเคลื�อน New S-Curve เพิ�มศกัยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ�มมูลค่า

• นํานวัตกรรมและความเชี�ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี มาใช้ในภาคผลิต ภาคบริการในทุก
อุตสาหกรรม

• สนับสนุนให้ SMEs ไทยทั �งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั �งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก

• ประเทศไทยเป�นหนึ�งในผู้นําอุตสาหกรรมดิจทิัลของภูมิภาค 

แผนงาน

เป้าหมาย

2.1 เพิ�มขีดความสามารถของภาคธุรกจิ

2.2 เร่งสรา้ง บ่มเพาะ ผู้ประกอบการธุรกจิดจิทิลั

2.3 พัฒนาอุตสาหกรรมดจิทิลัและอุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�อง

2.4 เพิ�มโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
และวิสาหกจิชุมชน
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• ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศยัในพื�นที�ห่างไกล ผู้สูงอายุ  และคนพิการ 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

• ประชาชนร้อยละ 75 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ภายใน 5 ปี

• ประชาชนสามารถเข้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล

3.1 สร้างโอกาสและความเทา่เทยีมทางดจิทิลั

3.2 พัฒนาการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัอยา่งสรา้งสรรคแ์ละรบัผิดชอบ

3.3 สร้างสื�อ คลังสื�อและแหลง่เรยีนรู้ดจิทิลั

3.4 เพิ�มโอกาสทางการศึกษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

3.5 เพิ�มโอกาสการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพดว้ยดจิทิลั

ยุทธศาสตรท์ี� 3
สร้างสงัคมคณุภาพด้วยเทคโนโลยดีิจทิัล

สร้างการมสี่วนร่วม การใช้ประโยชนอ์ย่างทั�วถงึและเทา่เทยีม

แผนงาน

เป้าหมาย
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• บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคสว่น ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา

• มีโครงสร้างพื�นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที�บูรณาการไมซ่� � าซ้อน 
สามารถรองรับการเชื�อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

• ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื�อส่งเสริมความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

4.1 พัฒนาบริการอจัฉรยิะสาํหรบัประชาชน

4.3 เพิ�มประสทิธภิาพและธรรมาภบิาล ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั

4.4 เปิดเผยขอ้มูลภาครัฐและสรา้งการมสีว่นร่วมของประชาชน

4.2 พัฒนาระบบดจิทิลัเพื�อรองรบัการบริการภาครฐั

ยุทธศาสตรท์ี� 4
ปรับเปลี�ยนภาครฐัสู่การเป�นรัฐบาลดจิิทลั

โปร่งใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื�อมโยงเป�นหนึ�งเดียว

แผนงาน

เป้าหมาย
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ยุทธศาสตรท์ี� 5
พัฒนากาํลงัคนใหพ้ร้อมเขา้สูยุ่คเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิัล

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเขม้แขง็จากภายใน

แผนงาน

เป้าหมาย

• บุคลากรวัยทํางานทุกสาขามีความรู้และทักษะดิจิทัล 

• บุคลากรในวชิาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสาขาที�
ขาดแคลน หรือมีความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล

• เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

5.1 พัฒนาทกัษะดจิทิลัสาํหรบัทกุสาขาอาชีพ

5.2 พัฒนาความเชี�ยวชาญดจิทิลัเฉพาะดา้น

5.3 พัฒนาผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ยุทธศาสตรท์ี� 6
สร้างความเชื�อมั�นในการใช้เทคโนโลยดีิจิทลั

กฎระเบียบทนัสมัย เชื�อมั�นในการลงทนุ มีความมั�นคงปลอดภยั

แผนงาน

เป้าหมาย

• มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที�ทันสมัย เพื�อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

• มีมาตรฐานข้อมูลที�เป�นสากล เพื�อรองรับการเชื�อมโยงและใช้ประโยชน์ในการทําธุรกรรม

• ประชาชนมีความเชื�อมั�น ในการทําธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

6.1 พัฒนาระบบอาํนวยความสะดวกเพื�อธุรกจิ

6.2 ผลักดันชุดกฎหมายดจิทิลั

6.3 สร้างความเชื�อมั�นในการทาํธุรกรรมออนไลน์
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
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รัฐบาลดิจิทัลคืออะไร
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ความแตกต่างระหว่างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับรัฐบาลดิจิทัล
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Emerging Technologies in the Public Sector

ท่ีมา : http://www.unpan.org/dpadm/33



แนวโน้มเทคโนโลยสีาํคญัสาํหรบัรฐับาลดจิทิัล

ท่ีมา: Gartner (2016). Top 10 Strategic Technology Trends for Digital Government 2017.
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แนวโน้มเทคโนโลยสีาํคญัสาํหรบัรฐับาลดจิทิัล

Technology Recommendation

for Digital Government

2016 - 2021

Virtual Reality / 

Augmented Reality
หนวยงานภาครัฐนําเทคโนโลยี Virtual Reality 

(VR) และ Augmented Reality (AR) มาปรับใชใน

การจําลองภาพหรือสถานการณเหมือนจริง เพ่ือ

บริหารจัดการความปลอดภยัสาธารณะ การขยาย

พ้ืนที่การรักษาสุขภาพไปยังพ้ืนที่หางไกล 

(Telemedicine) รวมถึงการเพ่ิมรูปแบบใหมๆ ใน

การเรียนการสอน และการทองเที่ยว

Open Any Data

เปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนแก

ผูรับบริการ มีการปรับปรุงเว็บไซต และฐานขอมูล 

เพ่ือสรางการเขาถึงจากสาธารณะมากขึ้น และ

ผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลที่เปดเผยเหลาน้ัน

กับหนวยงานทุกภาคสวน

Advanced Geographic 

Information System
Advanced Geographic Information 

Systemหนวยงานภาครัฐนําเทคโนโลยี Advanced 

Geographic Information System มาใชในการ

บริหารจัดการขอมูลในเชิงพ้ืนที่ โดยสามารถ

ประยุกตใชสําหรับการจัดสรรทรัพยากรดานการเกษตร  

การบริหารจัดการระบบคมนาคมขนสง เปนตน

Big Data

นําขอมูล Big Data มาประมวล และใช

เปนเครื่องมือในการคาดการณ และประเมิน

สภาพธุรกิจการใหบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี 

IoT และ Smart Machine เพ่ือใหการ

วิเคราะหและตอบสนองตอผูรับบริการเปนแบบ 

real-time

Smart Machine/Artificial 

Intelligence
หนวยงานภาครัฐนําเทคโนโลยี Smart Machine

มาปรับใชเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการ และตอบสนอง

การใหบริการอัตโนมัติ โดยระบบ Smart Machine

จะพัฒนาขึ้น และสามารถประเมินปญหา และจัดการ

สมดุลตลอดหวงโซการบรกิาร

Internet of Things

เทคโนโลยี IoT สรางสภาพแวดลอมใหภาครัฐ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเปนดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 

ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกลาวยังสนับสนุน

ภาครัฐในดานตางๆ อาทิ การสื่อสาร การใชโมบาย

เทคโนโลยี การวิเคราะห Big Data รวมไปถึงการ

ประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชน

Block Chain / Distributed   

Ledger Technology

Block Chain ภาครัฐประยุกตใช

เทคโนโลยี Block Chain ในการจัดเก็บขอมูลและ

ใชประโยชนจากเครือขายเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตอง และลดภาระการพ่ึงพาคนกลางในการทํา

ธุรกรรม ภายใตความปลอดภัยที่มคีวามนาเชื่อถือ

1 2

ที่มา: การจัดประชุมระดมความคิดเห็นการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Technology 

Roadmap) รวมกับรวมกับศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปค หนวยงานภายใตกํากับของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร

Cyber Security

หนวยงานภาครัฐควรคํานึงถึงความ

ปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) โดย

จัดทํามาตรฐานความปลอดภยัทางไซเบอร 

ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวของใหทันตอเหตุการณ 

และมีความยืดหยุน อีกทั้งปรับเปลี่ยน Mindset ใน

การจัดการประเด็นดานความปลอดภัยทางไซเบอร

Cloud Computing

Cloud Computing  หนวยงานภาครัฐนํา

เทคโนโลยีดาน Cloud Computing มาปรับใชใน

การเก็บขอมูล เพ่ือลดความยุงยากในการติดตั้ง

ระบบ ลดตนทุนในการดูแลระบบและตนทุนสําหรับ

การกอสรางเครือขายดวยตนเอง
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(ร่าง) แผนพัฒนารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
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แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสูรัฐบาลดิจิทัลของ
หนวยงานตางๆ ขาดวิสัยทัศนที่สอดคลองกัน

ระบบตางๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ตางคนตางทํา” 
ทําใหขาดมาตรฐานและไมสามารถนํามาใชรวมกันได

งบประมาณที่ไดรับไมตอเนื่องจึงไมเกิดผลเปนรูปธรรม

ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดาน IT ท่ีเหมาะสม

กฎหมายรองรับการดําเนินงานอิเล็กทรอนิกสปจจุบันยัง
ไมไดถูกนาํไปใชจริง

หนวยงานภาครัฐจําเปนตองมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือใหมีความชัดเจนเก่ียวกับ
ทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคลองกันระหวางทุกหนวยงาน

• การระบุขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่

หนวยงานภาครัฐตองการจะพัฒนา

• การประเมินชองวางระดับขีดความสามารถ

เชิงดิจิทัลที่มีอยูปจจุบันเปรียบเทียบกับท่ี

ตองการจะเปน 

• ขอเสนอแนะมาตรการและโครงการหลัก

เพื่อใหสามารถพัฒนาไดตามเปาหมายภายใน

ระยะเวลา 5 ป

ปจจุบันการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมีอุปสรรค
หลักอยู 5 ขอ

1

2

3

4

5

จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ซึ่งประกอบไปดวย…..

การผลักดันโครงการเชิงดิจิทัล

ภาครัฐไทยปจจุบัน รัฐบาลดิจิทัล

ที่มาและแผนการดําเนินงานของโครงการจัดทําแผนรฐับาลดิจิทัล
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การจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up

แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือ

เศรษฐกิจและสงัคม (DE)

แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั (DG)

กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสม 

(Maturity Model)

กรณีศึกษาท่ีดีท่ีสุด

(Best Practice)

นโยบายระดบักระทรวง/กรม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

การประชุมระดมสมอง และการสมัมนา

Digital Technology Roadmap

GAP
การศึกษาสถานการณ์การ

บริการภาครฐั 26 ด้าน

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม

การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสงู

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2560-2564
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ความเชื่อมโยงของแผนพฒันารัฐบาลดิจิทัล และแผนระดับชาติอ่ืนๆ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560–2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู

ความมั่งค่ังและยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤตมิิชอบ

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2561
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหลายแหลงขอมูล
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ความเชื่อมโยงของแผนพฒันาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

และแผนพัฒนารฐับาลดิจิทัล

ทีม่า: สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส ์(สรอ.) และกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงของ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแผนปฏิบัติการที่เก่ียวของ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัตกิาร
ยุทธศาสตร 

Connectivity

แผนปฏิบัตกิาร
ยุทธศาสตร DE 

Acceleration

แผนปฏิบัตกิาร
ยุทธศาสตร 

Digital Society

แผนปฏิบัตกิาร
ยุทธศาสตร 

Digital 

Workplace

แผนปฏิบัตกิาร
ยุทธศาสตร Law & 

Cyber Security

แผนปฏิบัตกิาร
ยุทธศาสตร 

Digital Gov

แผนปฏิบัติ
การรายวาระ 

(Agenda 

Based)

แนวทางการบูรณาการงบประมาณ

ดานการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจําปงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ และคําของบประมาณของหนวยงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 3 ป 

พ.ศ. 2559-2561 (ระยะที่ 1)

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

พ.ศ. 2560-2564

ระดับหนวยงาน

3

ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2559

มีสาระสําคัญ ดังนี้

• เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 

เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

• ใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ และ

หนวยงานที่เก่ียวของ นําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ป รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําขอ

งบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานใหสอดคลองกัน รวมถึงจัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลระยะ 3 ป ของหนวยงานแทนการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

สารเดิม 
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วิสัยทัศนรัฐบาลดิจิทัล

Digital Government

Government Integration

การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังการเชื่อมโยง
ขอมูลและการดําเนินงาน เพ่ือสามารถ

• เห็นขอมูลประชาชนเปนภาพเดียวท่ีสมบูรณ

• ใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน 

• ใหบริการภาครฐัแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations

การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม

• มีการเชื่อมตอระหวางเครื่องมืออุปกรณ 

• มีระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data)

• มีเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services

การยกระดับงานบริการภาครัฐใหมีตรงกับความตองการ
ของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยภาครัฐ
จะตองรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และการอํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริการ

Driven Transformation

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัลใน
ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงองคกรในดานข้ันตอนการทํางาน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดจิิทัลทีม่ีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการทํางานแบบอัจฉริยะ 

ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซ้ือจัดจาง

การบริหารสินทรัพย

ทรัพยากรมนุษยและ

การจายเงินเดือน

การใหขอมูล

การรับฟง

ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร

ภาครัฐ

การยกระดับความม่ันคงและ

เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การปองกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได

การคา (นําเขา / สงออก)

การทองเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถ

การแขงขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ

การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการขอมูล

ภาครัฐ
การเงินและการใชจาย

โครงสรางพื้นฐาน

รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดจิิทลั

Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและ
การดําเนินงานระหวางหนวยงาน

Smart Operations
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

* สําหรับการปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการดําเนินการในยุทธศาสตรที่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

1 2 3
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ยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 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) กรมการปกครอง

3) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

4) สถาบันอุดมศึกษา

5) กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลจดัเก็บทะเบียนประวตัผูิเรียนและบุคลากร

ในสังกัด

2) โครงการพัฒนาระบบติดตามเดก็ออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ

3) โครงการบูรณาการเชือ่มโยงการใชประโยชนขอมูลระหวางหนวยงาน

4) โครงการศูนยกลางการใหบริการและฐานองคความรู ส่ือการเรียนรู และ

หลักสูตรการศึกษา (e-Education Hub)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และหนวยงานภายใตสังกัด

2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

4) หนวยงาน/องคกรดานสาธารณสุข อาทิ แพทยสภา ฯลฯ และกรงุเทพมหานคร

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ (NHIS)

2) ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ 

3) โครงการแลกเปล่ียนขอมลูสุขภาพระหวางหนวยงาน (HIE) 

4) โครงการจดัทาํระบบฐานขอมูลสุขภาพประชาชน (Personal Health Record) 

5) บูรณาการเชื่อมโยงคลังขอมูลการบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแลกเปล่ียน

ขอมูลสุขภาพ

6) บมเพาะความรูขั้นพ้ืนฐานดานสุขภาพใหแกประชาชน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน โดยใหความสําคัญกับการชวยเหลือท่ีเหมาะสม

และตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส การเพิ่มและ

พัฒนาประสิทธิภาพแรงงานใหมีคุณภาพและตอบสนองความ

ตองการของตลาด การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับ

คุณภาพการศึกษาโดยรวม และการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการ

สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ

ผูใหบริการสุขภาพ

ความทาทาย
o การม่ันใจใหไดวาประชาชนทุกคนจะไดรับบริการและ

ความชวยเหลือจากภาครัฐอยางท่ัวถึงและเทาเทียม

o ความซับซอนของการเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลและ

ระบบบริการระหวางระบบ/หนวยงาน

o ความทาทายในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชน

สูงสุด
แนวทางการแกปญหา
o พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลและบริการกลางในแตละดาน

เพื่อใหบริการแกประชาชน

o สรางความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อการบูรณาการ

ขอมูลโดยสมบูรณ

o นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนเพื่อการใหบริการแก

ผูรับบริการทุกฝาย

ประโยชนที่ไดรับ
o เพิ่มความเขาถึงการบริการโดยภาครัฐ และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

o ภาครัฐสามารถวางแผนบริหารจัดการไดดียิ่งข้ึนจากการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในการบริหารจัดการและ

การใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 45



ยุทธศาสตรที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตรท่ี 2: การยกระดับขีดความสามารถใน

การแขงขันของภาคธรุกิจ
การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร การทองเท่ียว

การลงทุน การคา (นําเขา/สงออก)

ภาษีและรายได

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

การคมนาคม สาธารณูปโภค

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:
1) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

3) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

4) หนวยงานที่จัดเก็บขอมูลเกษตรกร

5) กรมสงเสริมการเกษตร

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรกลาง

(Farmer One)

2) โครงการพัฒนาระบบบริการเกษตรกรดิจิทัล

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

3) หนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการผูประกอบการ

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ศูนยกลางบริการภาครัฐเพ่ือ

ภาคธุรกิจ (Biz Portal)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือสงเสริม

ศักยภาพ SME (SME Information 

Portal)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

2) กรมการกงสุล กระทรวงการ  

ตางประเทศ

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการ Tourism Intelligence Center

2) โครงการ Thailand Tourism Gateway

3) ระบบลงตราแบบอิเลก็ทรอนิกส (Electronic Visa)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมศุลกากร

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบ National Single Window 

(NSW)

การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจใน

ดานตางๆ ตั้งแตการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ

ภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณดิจิทัลของ

นักทองเท่ียว การอํานวยความสะดวกแกนักลงทุน การเพิ่ม

ศักยภาพแกผูประกอบการสงออก/นําเขา และธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษี

ของภาครัฐ การบูรณาการขอมูลและบริการดานการขนสง 

ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในดานสาธารณูปโภค 

ซึ่งท้ังหมดน้ี เพื่อการมุงไปสูการเติบโตของเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

ความทาทาย
o ความทาทายในการบูรณาการขอมูลและบริการระหวาง

หนวยงานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ

o ความซ้ําซอนท่ีเกิดข้ึนของการดําเนินการของหนวยงานตางๆ

o การเลือกนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมมาใชปรับปรุง

กระบวนการทํางานตางๆ

แนวทางการแกปญหา
o พัฒนาระบบบูรณาการขอมูลและบริการดานธุรกิจ โดยลด

ความซ้ําซอนหรือกระบวนการท่ีลาชา ลดการใชเอกสาร 

และเพิ่มชองทางการใหบริการทางดิจิทัล

o พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับและยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจของประเทศ

ประโยชนที่ไดรับ
o เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการและ

ของประเทศโดยรวม

o เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการของภาครัฐ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมสรรพากร

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการพัฒนาระบบบริการจัดทําและนําสง

ขอมูลกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสและใบรับ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร

การชําระแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ

2) โครงการพัฒนาระบบนําเขาและคัดแยก

ขอมูลการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส 

3) โครงการจัดทําฐานขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูลการชําระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการบริหารการจัดเก็บ

ภาษี 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2) หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวง

คมนาคม

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการพัฒนาศูนยบูรณาการโครงสราง

พ้ืนฐานงานทางของประเทศไทย

2) ระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (ITS)

3) ศูนยบูรณาการขอมูลเดินทาง

4) ศูนย NMTIC

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย และหนวยงาน

ภายใตสังกัดกระทรวง

2) หนวยงานผูใหบริการไฟฟา 

ประปา และโทรศัพท

3) กรุงเทพมหานคร

4) กระทรวงพลังงาน

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการนํารองพัฒนาระบบ Smart Grid 

2) ระบบ e-Document จัดเก็บเอกสารหลักฐานการขอใชไฟ/ประปา

3) โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลเพื่อ 

สนับสนุนการจัดการผลิตและสงจายนํ้า (QPortal)

4) ระบบบริการการรับคํารองขอติดต้ังมิเตอร/ขอขยายเขตระบบไฟฟา

5) โครงการศูนยบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ (3D-GISC) สามมิติกลาง

6) โครงการการบริการ ณ จดุเดียว (One Stop Service)

7) โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter  

46



ยุทธศาสตรที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัย

ของประชาชน
ยุทธศาสตรท่ี 3: การยกระดับความม่ันคงและ

เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การปองกันภัยธรรมชาติ

การบริหารจัดการชายแดน

การจัดการในภาวะวิกฤต

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการจัดหาพรอมติดตั้งระบบงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือบูรณาการการรักษาความปลอดภัยใหกับ

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียว (ภูเก็ต

เมืองแหงสันติสุข)

2) โครงการพัฒนาการเช่ือมตอระบบเครอืขายคอมพิวเตอร

ภายในรถสายตรวจ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

2) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบคัดกรองตรวจสอบผูโดยสารลวงหนา (Advance 

Passenger Processing System: APPS)

2) ระบบพิสูจนตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate 

Expansion)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบสนับสนุนการใชขอมูลสารสนเทศระบบขอมูล

สาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติดาน

นํ้าในระดับพ้ืนท่ี

2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการสิ่งของสํารองจาย 

(E-Stock)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบรายงานสาธารณภัยผาน Mobile Application 

“DPM Reporter”

2) ระบบแจงเตือนการปฏิบัติการกูภัย (Rescue Alerts)

การเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษาความปลอดภัยจาก

ทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ 

โดยเปล่ียนจากการแกไขสถานการณมาเปนการปองกนักอน

เกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแกไขสถานการณในภาวะวิกฤต 

ใหสามารถใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยและฟนฟูพืน้ที่

ประสบภัยใหกลับคืนสูภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพภายใน

ระยะเวลาโดยเร็วที่สุด ซ่ึงจะตองอาศัยการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในการดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายดังกลาว

ความทาทาย
o ความทาทายในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเกิดความ

ท่ัวถึงสําหรับการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยโดยรัฐ

o การพัฒนาระบบบูรณาขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อ

ประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญ ปองกันและ

คาดการณเหตุหรือภาวะวิกฤตลวงหนา

แนวทางการแกปญหา
o เพิ่มงบประมาณในการลงทุนจัดทําระบบดานความม่ันคง

และความปลอดภัยของประชาชนและประเทศ

o บูรณาการขอมูลและบริการระหวางหนวยงาน โดยอาศัย

ระบบ ICT เขามาเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการขอมูล การลดความซ้ําซอนของกระบวนการ

ทํางาน ตลอดจนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ประโยชนที่ไดรับ
o ลดความเสี่ยง และลดผลกระทบตอประชาชนและประเทศ 

เม่ือเกิดภัยธรรมชาติหรือภาวะวิกฤต

o เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ 47



ยุทธศาสตรที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

ยุทธศาสตรท่ี 4: การยกระดับ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซ้ือจัดจางการเงินและการใชจาย

การบริหารสินทรัพย ทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2) กรมบัญชีกลาง

3) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

4) สํานักงบประมาณ

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) New GFMIS Thai

2) โครงการ Smart e-budgeting

3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกู เพื่อประโยชนในการบริหารหนี้

และเกิดความโปรงใส

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมธนารักษ

2) กรมบัญชีกลาง

3) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

4) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

โครงการพัฒนาสําคัญ:
1) โครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และ

ส่ิงปลูกสราง

2) โครงการศูนยขอมูลราคาประเมนิอสังหาริมทรัพยแหงชาติ

3) ระบบ Thailand Smart e-Audit ระยะที่ 1

4) New GFMIS Thai (ระบบบริหารสินทรัพยรวม)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมบัญชีกลาง     

โครงการพัฒนาสําคัญ:
1) โครงการพัฒนาระบบการจดัซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) รองรับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจดัจางและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2) โครงการการชาํระเงินคาสินคาผานบัตรจัดซ้ือภาครัฐ (Procurement 

Card) สําหรับการจัดซ้ือจัดจางตามวงเงินทีก่ฎหมายกําหนด

3) โครงการการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกีย่วของดานการ

จัดซ้ือจัดจางผาน Web Service

4) โครงการการเสนอราคาผานโทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile Application)

5) โครงการระบบการบรหิารโครงการงานกอสราง

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

2) กรมการปกครอง

3) กรมบัญชีกลาง

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบ DPIS 5.0

2) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของรัฐ : Thai Government 

Integrated HR management system (ThaiGov iHRMS)

การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดําเนนิงาน

ภาครัฐ ผานการเชื่อมโยงระบบจากหลายหนวยงาน เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครัฐในการบริหารจัดการ 

ดานการเงินและการใชจาย ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

ดานการบริหารสินทรัพย และดานทรัพยากรมนุษยและ

การจายเงินเดือน และเพื่อยกระดับการดําเนนิงานภาครัฐ 

ใหสะดวก รวดเร็ว มีความโปรงใส และเปนการสนับสนุน

การพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ

ความทาทาย

o ตองจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงอยูในรูปแบบ

ที่แตกตางกัน

o ความซับซอนของการเชือ่มโยงขอมูลและระบบบริการ

ระหวางระบบ/หนวยงาน

o การรองรับของขอบทกฎหมาย

แนวทางการแกปญหา

o พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลและการบริหารจดัการกลาง

ในแตละดาน

o การปรับปรุงกฎหมายใหเอือ้อาํนวยตอการยกระดับ

รัฐบาลดิจิทัลในดานตางๆ

ประโยชนที่ไดรับ

o เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงานภาครัฐ 

o เพิ่มความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ

o เพิ่มการเขาถงึการบริการโดยภาครัฐ

o เพิ่มการเขาถงึขอมูลภาพรวมทีถู่กตองและทันสมัย 

สําหรับการวางแผนและนโยบายตางๆ
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ยุทธศาสตรที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรท่ี 5: การบูรณาการและยกระดับ

โครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการขอมูลภาครัฐ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

การใหขอมูล
การรับฟงความคิดเห็น

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย และกรมการปกครอง)

2) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

4) กรมพัฒนาธุรกิจการคา

5) สํานักงานกิจการยุติธรรม 

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) Linkage Center

2) Smart Card Reader

3) พระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล

(Digital Government Act)

4) บริการ Smart Service

5) ระบบบูรณาการขอมูลนิติบุคคล

6) Data Exchange Center: DXC

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน)

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ศูนยกลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชน 

(บริการ Gov Channel)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) กรมพัฒนาธุรกิจการคา

2) หนวยงานที่ใหบริการที่เก่ียวของกับนิติ

บุคคล

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) ระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง 

(Government ID, E-Citizen and 

E-Business Single Sign-on)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

2) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

4) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน)

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการขยายผลศูนยรับเรื่องรองทุกข

ภาครัฐ 1111

2) ระบบวิเคราะหความตองการประชาชน

ในเชิงรุก (Proactive Needs 

Analysis)

การบูรณาการการใหบริการภาครัฐผานการเชื่อมโยงระบบจากหลาย

หนวยงาน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส

ของภาครัฐ ควบคูไปกับการยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิง-

ดิจิทัลใหกับเจาหนาที่ภาครัฐทุกระดับและทุกหนวยงาน เพ่ือเปนรากฐาน

ของการพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหมุงสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ

ความทาทาย
o ตองจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ ซึ่งตองการความปลอดภัยและ

ความเปนสวนตัวของขอมูล รวมทั้งการรองรับขอบทกฎหมาย

o ระดับการใชโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของ

แตละหนวยงานรัฐไมเทากัน ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

โครงสรางใหเหมาะสม และครอบคลุมทุกหนวยงาน

o ความทาทายจากแนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว

o ความซับซอนในการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลและบริการ

ระหวางหนวยงาน

o ขอจํากัดดานงบประมาณในการเพ่ิมขีดความสามารถหรือทักษะ

เชิงดิจิทัลแกเจาหนาที่ภาครัฐ

แนวทางการแกปญหา
o พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลและบริการกลางในแตละดานเพ่ือให

บริการแกประชาชน

o การปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ืออํานวยตอการยกระดับรัฐบาลดิจิทัล

o ใหหนวยงานกลางจัดสรรและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลาง 

เพ่ือบูรณาการและแบงปนการใชงานรวมกันระหวางหนวยงาน

o กําหนดใหหนวยงานรัฐตองใหความสําคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถ

หรือทักษะเชิงดิจิทัลแกเจาหนาที่ภาครัฐ

ประโยชนที่ไดรับ
o เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ

o เพ่ิมทักษะและขีดความสามารถเชิงดิจิทัลใหกับเจาหนาที่ภาครัฐ และ

หนวยงานรัฐโดยรวม

การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

2) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน)

3) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ

มหาชน)

4) หนวยงานที่ดูแลขาราชการ

นอกเหนือจากขาราชการพลเรือน

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับขาราชการ

และบุคลากรของรัฐ

โครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:

1) สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน)

2) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.)

3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน)

4) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 

5) สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ

6) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

โครงการพัฒนาสําคัญ:

1) การพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง

หนวยงานภาครัฐ (GIN) ใหครอบคลุมทุกหนวยงาน

รัฐที่มีความตองการ

2) การพัฒนาระบบคลาวดภาครัฐ (G-Cloud) ให

ครอบคลุมทุกหนวยงานรัฐที่มีความตองการ

3) การพัฒนาระบบศูนยประสานงานความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศภาครฐั (G-CERT) ใหครอบคลุม

ทุกหนวยงานที่มีความตองการ 

4) โครงการ Data Center Modernization (พัฒนา

ระบบ Data Center ของภาครัฐใหมีการใชงาน

อยางมีประสิทธิภาพ)

5) โครงการ Government IoT Network

6) โครงการ Government Data Analytics Center

7) โครงการการจัดการรวมซื้อซอฟตแวรและโซลูชัน

สําหรับหนวยงานภาครัฐ
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ระดับความพร้อมดา้นการพฒันารฐับาลดจิิทลัของกรมป่าไม้
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ตัวอย่างบรกิารดจิิทลัของตา่งประเทศ

https://www.forestry.gov.uk/pdf/Agent-Authority-form-woodland-capital-grants-2015.pdf/$FILE/Agent-Authority-form-woodland-capital-grants-2015.pdf

ประเทศสหราชอาณาจักรมีแบบฟอร์มออนไลน์ให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจสามารถกรอกข้อมูลเพื�อใช้เป�นข้อมูลเบื �องต้นในการติดต่อกับ
หน่วยงานด้านป่าไม้
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ที�มา: ความรู้พื�นฐานเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับกิจการสื�อสารและเศรษฐกิจดิจิทัล, รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์
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ที�มา: ความรู้พื�นฐานเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับกิจการสื�อสารและเศรษฐกิจดิจิทัล, รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์
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ที�มา: ความรู้พื�นฐานเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับกิจการสื�อสารและเศรษฐกิจดิจิทัล, รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์
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บทบาทของกรมป่าไมภ้ายใตก้ารพัฒนารัฐบาลดจิิทลั

เชื�อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนําเข้าเลื�อยโซ่ยนต์ ตั�งแต่มกราคม 2557

เชื�อมโยงข้อมูลในระบบตรวจสอบสินค้าไม้และถ่านไม้นําเข้าร่วมกับ
กรมศุลกากร ตั�งแต่พฤษภาคม 2558

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรับคําขอใบอนุญาตส่งออกไม้ ไม้แปรรูป 
ไม้ล้อม และถ่านไม้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (B2G) ตามโครงการที�จะ
รับโอนอํานาจการออกใบอนุญาตส่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศ 
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สิ�งที�จะไดร้บัจากรฐับาลดจิิทลั
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ปัจจัยแห่งความสาํเรจ็ของ
การพัฒนารฐับาลดจิิทลั
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ปัจจัยแห่งความสาํเรจ็ของการพฒันารฐับาลดจิิทลั

ความเปนผูนําและความมุงม่ัน (Change Leadership and 

Commitment)

การรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ (Inter-agency Collaboration)

แหลงทุน (Funding)

การเตรียมความพรอมคน (Citizen Competence)

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

การส่ือสารและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวมของ

ประชาชน (Key Focus & Message and Citizen Engagement)

การเขาถึง (Accessibility)

แผนการดําเนินงานท่ีขับเคล่ือนไดจริง 

(Actionable Plan and Accountability)

กฎหมาย (Regulation)

การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management)

การปรับตัว (Adaptability)

ผูนําเขาใจ ยอมรับ ใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงการ และใหการสนับสนุน

อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในการดําเนินงานเชิงบูรณาการท่ีตองไดรบัความรวมมือ
จากหลายหนวยงาน 

ปฏิบัติงานภายในกรอบงานรวมกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และลดการทํางานซ้ําซอน 

จําเปนตองมีความแนนอนของเงินทุนในอนาคตเพ่ือใหการพัฒนาโครงการยัง่ยืน 
ปองกันการสิ้นเปลืองของทรัพยากร และเกิดผลประโยชนสูงสุดจากเงินทุน

จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให
พรอมสูการเปลี่ยนแปลงสูรฐับาลดิจิทัล

ติดตามการดําเนินโครงการอยางตอเน่ืองและจริงจัง โดยตอบสนองอยางรวดเร็ว
เพ่ือผลักดันโครงการใหเกิดผลตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว 

ใหทุกผายมีสวนรวมในการผลักดันโครงการและเขาใจในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเพ่ิม
ความโปรงใสในการดําเนินงานตลอดท้ังโครงการ และลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

สงเสริมนโยบาย และดําเนินการปรับปรงุเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเขาถึงบริการตางๆ

ควรมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนขับเคลื่อนไดจริง โดยมีการระบุ
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมถึงการแบงบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ปรับปรุงแกไข เพ่ืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาสูรัฐบาลดจิิทัล 
โดยเฉพาะการแลกเปลีย่นและการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ

ผูนํารัฐบาลควรมีการเตรยีมการวางแผนกลยุทธซึ่งรวมถึงการบรหิารการ

เปลี่ยนแปลงสําหรับท้ังองคกร มิใชเฉพาะการโอนความรับผิดชอบให
ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศเทาน้ัน

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดจากการมุงไปสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัล และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว



5 ประเด็นความเสี�ยงที�อาจสง่ผลกระทบตอ่
ปัจจัยความสําเรจ็ในการพฒันารฐับาลดจิิทลัของประเทศไทย

บุคลากร

กฎหมายเทคโนโลยี

การบูรณาการ

งบประมาณไมเพียงพอ

ตอการดําเนินงาน

ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ

เฉพาะดานและบุคลากรที่มีอยู

ขาดการพัฒนา

กฎหมายไมรองรับการปฏิบัติงาน

และขาดการสื่อสารใหผูที่

เก่ียวของทราบ

เทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว

ไมมีมาตรฐานรูปแบบขอมลูกลางทํา

ใหมีขอจํากัดในการเช่ือมโยงขอมูล

งบประมาณ

64



Thank you
Download Digital File Contact Us

https://www.ega.or.th/th/

profile/2040/

www.ega.or.th

contact@ega.or.th

https://twitter.com/EGANews

https://www.facebook.com/EGAThailand

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

eGovernmentAgency
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