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ค าน า 

 
เจตนารมณ์ของรัฐบาลปัจจุบันก าหนดให้การผลักดันภาครัฐไทยสู่ความเป็นเลิศ เป็นภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย

ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ โดยหนึ่งใน
บทบาทหลักของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ในการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล คือ การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับ
งานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

 ทั้งนี้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านความต้องการของภาคประชาชน ด้านการแข่งขันในเวทีโลก และด้าน
ภารกิจของรัฐบาลปัจจุบัน ท าให้มีความจ าเป็นต้องผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการ
ด าเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 

 เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องจัดท า แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อก าหนดทิศทางในการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม 

 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยนั้นแบ่งได้เป็น 26 ด้าน โดยการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะที่หนึ่ง 
ครอบคลุมขีดความสามารถหลักทั้งหมด 18 จาก 26 ด้าน ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและ
บริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือ การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า 
(น าเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกัน
ภัยธรรมชาติ และ การจัดการในภาวะวิกฤต  ทั้งนี้ สรอ. จะยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ให้ครอบคลุมขีดความสามารถหลักทั้งหมดในระยะถัดไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสู่รูปแบบใหม่
เพื่อการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในหกยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรฐับาลดจิิทัล เพื่อส่งเสริมการสร้างบรกิารดิจทิัล ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนารากฐาน และการเปลี่ยนรูปแบบ
บริการใหม่ให้แก่การท างานและการให้บริการในภาครัฐ อันจะน าไปสู่การลดเอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เพิ่มความ
สะดวก รวดเร็วและถูกต้องก่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการใหบ้ริการโดยมผีู้รบับริการทัง้
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลาง และให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐเพื่อน าไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

 ทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังประสบอุปสรรคในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล โดยจากมุมมองและเสียงสะท้อนของ
หน่วยงานภาครัฐ สามารถจ าแนกปัญหาหลักของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลได้ 5 ข้อดังนี ้

1. แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสูร่ฐับาลดิจิทลัของหน่วยงานต่างๆ ขาดวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกัน 
2. ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” ท าให้ขาดมาตรฐานและไม่สามารถน ามาใช้ร่วมกนัได ้
3. งบประมาณที่ไดร้ับไม่ต่อเนื่องจึงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดา้น IT ที่เหมาะสม 
5. กฎหมายรองรับการด าเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยังไมไ่ด้ถูกน าไปใช้จริง 

 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกัน
ระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการด าเนินงาน (Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 จากการศึกษายุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2558  
ทั้ง 11 ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย พ.ศ. 2556-2561 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2563 สามารถก าหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยได้เป็น 26 ด้าน ใน 4 มิติ 
ดังต่อไปนี้ 

มิติท่ี 1 ความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน ภัยธรรมชาติ และ ภาวะวิกฤต  

มิติท่ี 2 งานบริการเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การท่องเที่ยว ภาษีและรายได้ แรงงาน การเกษตร การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค และ การคมนาคม  

มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และ การเงิน
และการใช้จ่าย  

มิติที่ 4 ขีดความสามารถรองรับต่างๆ ประกอบด้วย การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
เพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ 
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โดยในระยะแรกของการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครอบคลุมขีดความสามารถหลักทั้งหมด 18 ด้าน ได้แก่ การบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือ การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพภาค
การเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอ ดภัย
สาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ และการจัดการในภาวะวิกฤต 

 เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความชัดเจนและขับเคลื่อนได้จริง จ าเป็นต้องศึกษาบริบทของงานบริการภาครัฐใน
ปัจจุบันเพื่อเข้าใจอุปสรรคและความท้าทายในปัจจุบัน ศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยีมายกระดับงานบรกิารภาครัฐของประเทศผูน้ าใน
แต่ละด้านเพื่อก าหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จ าเป็นต้องมี รวมถึงหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้านเพื่อร่วมกันก าหนด
เป้าหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ควรจะเป็นภายในกรอบระยะเวลา 3 ปีให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมปัจจุบัน
และสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหาของทั้ง 
18 ด้านได้ดังนี้  

1. ด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ: มีการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง 
ปัจจุบันข้อมูลมีปริมาณมากที่หลากหลายและซับซ้อน ถูกจัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงานที่มีมาตรฐานต่างกัน และมีกฎระเบียบที่
จ ากัดการบูรณาการข้อมูลในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้ภาครัฐสามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม จึงเสนอให้พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งมี
มาตรการในการควบคุมความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ผ่าน 4 โครงการดังต่อไปนี้ 

 การบูรณาการข้อมลูประชาชน (Citizen Data Integration) 
 การจัดท า E-Government Act 
 การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล (Smart Service) 
 การบูรณาการข้อมลูนิติบคุคล (Business Data Integration) 
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2. ด้านการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ: การยืนยันตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้

อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิในปัจจุบัน มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนจ านวนมากและหลากหลาย จึงถือเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ การใช้บัตรประชาชน (Smart Card) ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับ
บริการผ่านช่องทางกายภาพ และการใช้บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลางส าหรับท าธุรกรรมภาครัฐทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ 
เป็นแนวทางด าเนินการที่สามารถตอบโจทย์ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการได้เป็ นอย่างดี โดยเสนอให้ด าเนินการ 2 โครงการ
ดังต่อไปนี้ 

 ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง  (E-Citizen and E-Business Single Sign-on) 
 การขยายการใช้งานบัตร Smart Card (Smart Card Reader Extension) 

   
3. ด้านการให้ข้อมูล: การให้ข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

การมีผู้ใช้บริการจ านวนมากท าให้มีความต้องการที่หลากหลาย มีชนิดของข้อมูล ช่องทางการบริการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง กับ 
การให้บริการจ านวนมาก โดยแต่ละหน่วยมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงข้อมูล  
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เสนอให้จัดท าศูนย์รวบรวมข้อมูลงานบริการภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการให้ทุกข้อมูล
ผ่านจุดเดียว ให้ข้อมูลตามความต้องการของผู้รับบริการ ผ่าน 2 โครงการดังต่อไปนี ้

 การพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมลูของประชาชนรายบุคคล (My Government Portal) 
 ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel) 

 
4. ด้านการรับฟังความคิดเห็น: การแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 

ประชาชนมีความคาดหวังต่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของภาครัฐท่ีสูงขึ้น โดยเรื่องร้องเรียนจ านวนมากมีความซับซ้อน ต้องการความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนกับภาครัฐเรื่องใด ผ่านช่องทางใดก็ได้ (No Wrong 
Door) และภาครัฐสามารถทราบถึงความต้องการของประชาชนในเชิงรุกและสามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันที จึงเสนอให้มีการ
ยกระดับประสิทธิภาพและการใช้งานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ให้เป็นระบบกลางที่สามารถเช่ือมโยงเรื่องร้องเรียนทุก
ประเภทของทุกหน่วยงานได้ มีการเข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนแบบเชิงรุก ผ่าน 2 โครงการดังต่อไปนี้ 

 ขยายผลศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์ภาครัฐ 1111 (Integrated Complaint Management System) 
 ระบบวิเคราะหค์วามต้องการของประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis) 

 
5. โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส ์

ปัจจุบันการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ครอบคลุมทุกงานบริการกลาง และยังขาดการบูรณาการ 
ด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและสนับสนุน
ระบบงานบริการกลางเพื่ออ านวยสะดวกให้กับประชาชน ควรมีการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการ
ภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล โดยด าเนินการโครงการดังต่อไปนี้ 

 จัดท าโครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบรกิารภาครัฐ  
(Government Shared Infrastructure) 
 

6. การยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาครัฐ 
การสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม
ในการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานบริการเชิงดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการ
โครงการต่อไปนี้ 

 การยกระดับความสามารถและสรา้งความพร้อมของบุคคลากรเพื่อสง่เสริมรัฐบาลดิจิทัล  
(Digital Government Capacity Building) 
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7. การให้ความช่วยเหลือ: การให้ความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 

ปัจจุบันข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือกระจัดกระจายกันอยู่หลายแห่งและขาดการบูรณาการ จึงควร 
มีการบูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดสิทธิรายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทราบถึงสิทธ์ิต่างๆ ที่พึงจะได้ และได้รับความช่วยเหลือเชิงรุก ในขณะเดียวกันภาครัฐสามารถติดตาม
ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ 2 โครงการต่อไปนี้ 

 โครงการบรูณาการสวัสดิการสังคมและการจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (Integrated Social Benefits) 
 โครงการระบบช าระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใช้บัตร (Universal Benefits Card) 

 
8. การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงจ าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากขึ้นทุกปี อีกทั้งผลิตภาพแรงงานของไทยยังอยู่
ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ จึงควรมีการบูรณาการฐานข้อมูลตลาดแรงงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการ
จับคู่ การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ การฝึกอบรม การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการท างาน และการปรับสมดุลตลาดแรงงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหผู้้ว่างงานได้งานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ผู้จ้างงานได้แรงงานท่ีตรงกับความต้องการ ภาครัฐวางแผน
การผลิตและการพัฒนาคุณภาพแรงงานให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยด าเนินการ 2 โครงการต่อไปนี้ 

 ระบบวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (Labour Market Intelligence Centre) 
 ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์ (Integrated Virtual Labour Market) 

 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ 
ภาคการเกษตรมีความส าคัญต่อไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยปัญหาเกษตรกรยากจนยังเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องรีบแก้ไข  
ทั้งในมิติของการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยการบูรณาการข้อมูลเชิงการเกษตรระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับน ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีตรงความต้องการของเกษตรกรแบบรายบุคคล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณรวมถึงให้ภาครัฐมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ 2 โครงการต่อไปนี้ 

 ระบบบูรณการและวเิคราะห์ข้อมลูด้านการเกษตร (Agricultural Intelligence Centre) 
 ระบบให้ค าแนะน าเกษตรกรรายบคุคลในเชิงรุก (Connected Farmer) 

 
10. การท่องเท่ียว: การบูรณากาด้านการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 

นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกตลอดทั้งวงจรประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล (Digital Tourism) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล วางแผน และจัดซื้อสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
ด าเนินการ 4 โครงการหลักดังต่อไปนี้ 
 

 ระบบบูรณการและวเิคราะห์ข้อมลูด้านการท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Centre) 
 ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Smart Trip Planner) 
 แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว (Smart Travel App) 
 การออกอิเล็กทรอนิกส์วซี่าผ่านทางออนไลน์ (Electronic Visa) 
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11. การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 
การลงทุนในประเทศไทยปัจจุบันนั้นยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ เป็นเหตุ
ให้ผู้ประกอบการต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐจ านวนมาก ต้องกรอกข้อมูลและส่งเอกสารซ้ าซ้อน และใช้เวลานาน จึงควรมีระบบ
กลางที่เช่ือมโยงงานบริการด้านการลงทุนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน (Ease of doing Business) ของประเทศ โดยด าเนินการ
โครงการดังต่อไปนี ้

 ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน (Integrated Business licensing system) 
 

12. การค้า (น าเข้า-ส่งออก): การบูรณาการงานบริการด้านการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการค้า (Trading Across Border Index) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  
อันเป็นผลมาจากขั้นตอนการน าเข้า/ส่งออกที่มีจ านวนมากและใช้เวลานาน จึงควรมีระบบบูรณาการการน าเข้า/ส่งออกแบบครบ
วงจรให้ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าสง่ออกแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการน าเข้า/ส่งออกของผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าของ
ประเทศ โดยด าเนินการโครงการดังต่อไปนี้ 

 ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window) 
 

13. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ประกอบการและการจ้างงานในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ปริมาณมาก แต่ทว่าผลิต
ภาพแรงงานของไทยยังต่ ากว่าประเทศคู่แข่งอย่างมีนัยส าคัญ จึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับภาครัฐ ที่จะยกระดับศักยภาพของ SME 
และพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม เสนอให้พัฒนาระบบบูรณาการเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และค าปรึกษาเพื่อ
ประกอบธุรกิจแก่ ผู้ประกอบการ SME แบบครบวงจร ณ จุดเดียว รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ประกอบการใช้
ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน 3 โครงการดังต่อไปนี้ 

 ระบบศูนยร์วมข้อมลูเพื่อส่งเสริมศกัยภาพ SME (SME Information Portal) 
 ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจส าหรับ SME (Software as a Service for SME)  
 โครงการบม่เพาะความสามารถเชิงดิจิทัลและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME 

 
14. ภาษีและรายได้ : ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร 

ความท้าทายหลักของภาครัฐคือการรักษาสมดุลระหว่างการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และการให้บริการที่สะดวก
รวดเร็วแก่ผู้เสียภาษีที่มีหลากหลายกลุ่มและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเป็นอัตโนมัติงานบริการด้านภาษี และการมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและลดการรั่วไหลของการ
จัดเก็บภาษี จะช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกในการรับบริการด้านภาษี ในชณะที่ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เหมาะสมกับความเป็นจริง โดยด าเนินการ 2 โครงการดังต่อไปนี้ 

 ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ (Automatic Tax Filing) 
 ระบบวิเคราะห์ข้อมลูกระบวนการจัดเก็บภาษเีชิงลึก (Tax Analytics) 

 

15. ความปลอดภัยสาธารณะ : การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชงิรุกโดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ 
 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวังให้ภาครัฐใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

ดังกล่าวในการดูแลรักษาความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชน และให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการบูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยงก่อน
เกิดเหตุเพื่อบริหารจัดการผ่านระบบศูนย์บัญชาการ และใช้ระบบดิจิทัลสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดย
ด าเนินการ 2 โครงการดังต่อไปนี้ 
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 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก (Safe City) 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีผ่านการใช้เครื่องมือและระบบดิจิทลั (Digital Police) 

 
16. การบริหารจัดการชายแดน :  การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ 

การบริหารจัดการชายแดนมีความซับซ้อนมากขึ้นจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจ านวนผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ภาครัฐจึง
จ าเป็นต้องควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้ามแดนในขณะที่ต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง โดยการขยายผลการใช้งาน
ช่องทางอัตโนมัติด้วยระบบพิสูจน์ตัวตนให้ครอบคลุมทุกด่านและสามารถรองรับพลเมืองและชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์ รวมถึงให้มี
การประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าก่อนท่ีจะเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยด าเนินการโครงการดังต่อไปน้ี 

 ระบบประเมินความเสี่ยงผูโ้ดยสารข้ามแดนล่วงหน้า (Advance Passenger Processing) 
 ขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมัติด้วยระบบพสิูจน์ตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion) 

 
17. การป้องกันภัยธรรมชาติ : การบูรณาการข้อมูลเพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ 

การป้องกันภัยธรรมชาติมีความซับซ้อนสูง ทั้งในมิติของชนิดภัยพิบัติ ประเภทข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร 
จนถึงผู้ประสบภัยซึ่งล้วนแต่มีปริมาณมาก ดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลประชากรและ
ภูมิศาสตร์  ข้อมูลน้ า หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ โดยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานสามารถน าไปเช่ือมโยงและต่อยอด
ใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม การเตรียมความพร้อมรับมือ และการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ และลด
ผลกระทบของการเกิดภัยธรรมชาติได้ โดยด าเนินการโครงการต่อไปนี้ 

 บูรณาการข้อมูล เพื่อติดตามและบริหารจดัการภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Data Integration) 
 

18. การจัดการในภาวะวิกฤต : การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นการแก้ปัญหาในหลายมิติภายหลังเกิดเหตุภยัพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากในประเทศ ภัยจากนอก

ประเทศ หรือภัยธรรมชาติ ซึ่งเกีย่วข้องกับหน่วยงานจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีการบรูณาการข้อมลูจากทุกภาคส่วน อาทิ ข้อมลู
ภูมิศาสตร์ ข้อมลูสถานพยาบาล ข้อมูลที่ตั้งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยบรรเทาภัย เพื่อให้สามารถบรหิารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยด าเนินการโครงการต่อไปนี ้

 ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางส่วนตัวรายบุคคล (Personalized Warning System) 
 บูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Intelligence Centre for Crisis Management) 
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ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็น 4 ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลทั้ง 18 ด้าน 

 
  

โดยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลทั้ง 18 ด้านมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กัน ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานขององค์ประกอบหลักส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

 องค์ประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ 
การเช่ือมโยงข้อมูลไปจนถึงการด าเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

  องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และตรงจุดมากข้ึน โดยมีการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet of Things) ต่างๆ อย่างทั่วถึง  

 องค์ประกอบที่ 3 การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) คือ การยกระดับงานบริการ
ภาครัฐ ให้มีการออกแบบประสบการณ์และด าเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการรายบุคคล (Personalized Customer 
Experience)  

 องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ การวางแนว
ทางการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( Outcome-driven 
Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation)  
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ในล าดับต่อไป เพื่อให้สามารถระบุมาตรการเชิงดิจิทัลที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก จ าเป็นต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของ
มาตรการ โดยใช้ผลการวิเคราะห์ทั้งในเชิงกว้างและเชิงรุก 

1. การวิเคราะห์เชิงกว้าง หมายถึง ระดับความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ อาทิ ด้านการเตรียมความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การวิเคราะห์เชิงลึก หมายถึง ระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับ
ระดับที่ต้องการจะเป็นในระยะ 3 ปี ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการยกระดับท่ีสามารถท าได้  

 
 โดยจากผลการวิเคราะหส์ามารถแบ่ง 18 มาตรการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลออกเป็น 3 กลุ่มล าดับความส าคัญตามผลการ
ประเมินเชิงกว้างและเชิงลึกดังต่อไปนี้   

 มาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ประกอบด้วยมาตรการที่มีความพร้อมสูงและยกระดับได้มาก ควรเรง่สนับสนุนและผลักดัน
เพื่อให้เกิดผลและการพัฒนาแบบก้าวกระโดด รวมทั้งสิ้น 11 มาตรการดังต่อไปนี ้

1. การบูรณาการข้อมลูผา่นระบบเชือ่มโยงข้อมูลกลาง 
2. โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส ์
3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  
4. การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบคุคลผ่านการบูรณาการ 
7. การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 
8. การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสรมิการเติบโต 
9. ระบบภาษีบรูณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร   
10. การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
11. การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมผีู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
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 มาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 2 ประกอบด้วยมาตรการที่มีความพร้อมสูงและยกระดับได้บางส่วน โดยเสนอให้จัดท าเป็น 
Quick Wins เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาให้ได้ถึงเป้าหมาย และมาตรการที่มีความพร้อมต่ าแต่ยกระดับได้มาก ซึ่งควรได้รับการ
ผลักดันอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 4 มาตรการดังต่อไปนี้ 

1. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
2. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเขา้ถึงความต้องการในเชิงรุก 

 
 มาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 3 ประกอบด้วยมาตรการที่มีความพร้อมต่ าและยกระดับได้น้อย ควรมุ่งเน้นการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ดีเสียก่อน รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการดังต่อไปนี ้

1. การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร 
2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
3. การประเมินความเสีย่งผู้โดยสารขา้มแดนล่วงหน้าและพสิูจน์ตัวตนผา่นช่องทางอัตโนมัติส าหรับผูโ้ดยสาร 
4. การบูรณาการข้อมลูเพื่อป้องกันภยัธรรมชาต ิ
5. การบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจดัการในภาวะวิกฤต 
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ทั้งนี้เสนอให้ด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปีของมาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              หมายเหตุ * ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีภายในปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากจ าเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลก่อน 
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปีของมาตรการที่ส าคัญในล าดับถัดไป   

 

 

นอกจากนี้ จากการศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่  ที่มีขอบเขตกว้าง ความซับซ้อนสูง และ 
มีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก และในลักษณะการปฏิรูป พบว่ามีปัจจัยสู่ความส าเร็จหลัก 5 ประการ  

1. การเตรียมความพร้อมคน (Citizen Competence)  
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมคนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมสู่การเปลี่ ยนแปลงในอนาคต ทั้งในเชิงการเพิ่ม
ศักยภาพให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ผู้น าบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 
มีผู้บริหารที่เข้าใจและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและคอยให้การสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการด าเนินงานเชิง 
บูรณาการที่ตอ้งได้รับความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

3. แผนการด าเนินงานที่ขับเคลื่อนได้จริง (Actionable Plan) 
มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนขับเคลื่อนได้จริง โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและชี้วัดความส าเร็จ รวมถึงการมอบหมายบุคลากรจาก
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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4. มีการติดตามการด าเนินโครงการอย่างจริงจัง (Continuous Monitoring) 
มีการติดตามการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อผลักดันโครงการให้เกิดผลตาม
แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการผลักดันมาตรการเร่งด่วน (Quick Wins) ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อน
โครงการ 

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธอ์ย่างต่อเนื่อง (Key Focus and Message) 
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคดิเห็นของผู้เกีย่วข้องอย่างสม่ าเสมอทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม โดยให้ทุกฝ่ายได้มสี่วนร่วมในการผลักดันโครงการและมคีวามเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิม่ความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานตลอดทั้งโครงการรวมถึงลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

บทท่ี 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก 
 

บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการท างานภาครัฐมากขึ้น ท้ังในแง่ของการ
ให้บริการประชาชน การบริการจัดการภาครัฐ และการก าหนดนโยบาย ปัจจุบันภาครัฐทั่วโลกต่างน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานเพื่อให้คุ้มค่ากับภาษีและเพิ่มความโปร่งใสมากขึ้น ท้ังนี้สามารถสรุป
แนวโน้มของทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลกได้เป็น 9 ประการ ดังน้ี  

1. การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) 

 

รูปที่ 1 การบูรณาการข้อมลูประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) 

ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกได้พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนการท างานและการเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ “ต่างคนต่าง
ท า” น าไปสู่การจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนและขาดเอกภาพของข้อมูลประชาชน (Multiple Views of Citizen) โดยประชาชนหนึ่งคน
อาจมีตัวตนอยู่ในหลายฐานข้อมูลภาครัฐที่กระจัดกระจาย เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้เสียภาษีเงินได้  
ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตขับขี่ ทะเบียนผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้มีอ านาจลงนามในทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐ 

เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคดังกล่าว ภาครัฐทั่วโลกจึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of 
Citizen) โดยเช่ือมโยงข้อมูลประชาชนจากฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วน  เพื่อให้สามารถเห็นข้อมูลประชาชนได้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึน อันจะน าไปสู่ประโยชน์ในหลายมิติ ดังนี้ 

1. สามารถก าหนดนโยบายที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การให้เงินช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความจ าเป็น
รายบุคคล 

2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยลดขั้นตอนการขอข้อมูลและตรวจเอกสารที่ซ้ าซ้อน เช่น ลดการขอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตจ านวนมาก ทั้งทีเ่อกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารทีอ่อกโดยภาครัฐแต่ขาดการบูรณาการ
ข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน 

3. สามารถเพิ่มความโปร่งใสในการท างานและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เช่น การใช้ระบบติดตามความ
คืบหน้าของขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต ท าให้ผู้รับบริการทราบถึงระยะเวลาที่ควรพิจารณาแล้วเสร็จและสามารถติดตาม
สถานะการด าเนินงานได้  



 

 

19 ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

      

กรณีตัวอยา่งที่ประสบความส าเรจ็ของการบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดยีว ได้แก่ ระบบอัลทินน์ (Altinn1) ของ
ประเทศนอรเ์วย์ ซึ่งเป็นระบบส าหรับท าธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้บรูณาการข้อมลูประชาชนเพื่อลดขั้นตอนการตดิตอ่
ราชการของกว่า 450 งานบริการ ใน 41 หน่วยงาน เช่น พลเมืองนอร์เวย์ไมต่้องยื่นภาษีเงินได้อีกตอ่ไป เนื่องจากภาครัฐมีข้อมลูเพียง
พอที่จะค านวณภาษรีายบุคคล และแสดงเพียงจ านวนทีต่้องจ่ายเพิ่ม/ไดร้ับคืนในแตล่ะปีเท่าน้ัน (Automatic Tax Filing) 

2. การใหบ้ริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer Experience) 
การก าหนดนโยบายภาครัฐและการให้บริการประชาชนมีความซับซ้อนมากข้ึนตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 

ในขณะที่โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่แบ่งตามสายงาน (functional-based government) แต่รูปแบบการให้บริการ
ประชาชนและทิศทางของการพัฒนาประเทศล้วนต้องการการท างานแบบบูรณาการข้ามสายงาน (agenda-based government) 
ส่งผลให้การติดต่อราชการในปัจจุบันมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภาครัฐทั่วโลกจึงมีแนวคิด
ออกแบบบริการที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer Experience) โดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการเพื่อให้
สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและตรงตามความต้องการรายบุคคล 

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการให้บริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล ได้แก่ พอร์ทัลการท่องเที่ยว 
Incredible India ของประเทศอินเดีย2 ซึ่งเป็นระบบที่พลิกโฉมการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถ
ตัดสินใจวางแผนการเดินทางได้ เนื่องจากได้รับข้อมูลปริมาณมากเกินไปแต่ไม่อาจมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวอินเดียจึงได้น าเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการข้อมูล เพื่อน าเสนอแผนการท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลให้แก่
นักท่องเที่ยวตามความสนใจ ระยะเวลา งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท าธุรกรรมออนไลน์ เช่น จองตั๋ว
โดยสารและที่พัก นวัตกรรมนี้ท าให้พอร์ทัลการท่องเที่ยว Incredible India ได้รับรางวัล World Travel Award สาขา Best Campaign 
of the Year ในปี 2552 และได้รับการยอมรับในระดับสากลให้เป็นเว็บไซต์การท่องเที่ยวของภาครัฐท่ีดีที่สุดในโลก 

3. การใหบ้ริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management) 
นอกจากบริบทที่ซับซ้อนมากขึ้นจะท าให้การติดต่อราชการมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นแล้ว ภายในภาครัฐเองก็ก าลังเผชิญกับ

อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่หน่วยงานจากหลายภาคส่วนมีความเกี่ยวข้องกันในกระบวนงาน แต่กลับ
มีการด าเนินงานและจัดเก็บข้อมูลในลักษณะแยกส่วน ที่ผ่านมาภาครัฐทั่วโลกได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการแบบครบวงจร ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) โดยในระยะแรกเริ่มจากจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่มีเจ้าหน้าที่ประจ าจากหลายหน่วยงานคอยให้บริการ แต่
เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีที่จ ากัดจึงยังไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในระยะต่อมาได้มกีารน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มาก
ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ประชาชนก็ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น 

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ได้แก่ ระบบจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ 
(Online Business Licensing Service: OBLS3) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่อ านวยความสะดวกด้านการขอใบอนุญาต
ออนไลน์จากทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานกลางเพียงหน่วยงานเดียวผ่านศูนย์ปฏิบัติงานหรือ
เว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูลภาครัฐเชื่อมต่อกันทั้งหมด แทนการติดต่อทุกหน่วยงานด้วยตนเอง ท าให้ลดขั้นตอนการเตรียม ยื่นและตรวจสอบ
เอกสาร ลดระยะเวลาในการขอรับบริการ อีกทั้งยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน  

 

 

 

                                                 
1 Government of Norway, Altinn Main Website | Accenture Credentials on The Brønnøysund Register Centre, Norwegian Government  
2 Incredible !ndia.org Main Page, Ministry of Tourism | Tripgator Website and Travel Application | Hindu Business Line ‘Travel planning portal tripgator.com 
launched’ 
3 Online Business Licensing Service, Head of Civil Service, Government of Singapore 
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4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที ่(Internet of Things & Mobility) 
 

 

รูปที่ 2 การเช่ือมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Internet of Things & Mobility) 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จ านวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 2 เท่า จาก 1,100 ล้านเครื่องในปี พ.ศ. 2555 
เป็น 2,600 ล้านเครื่องในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5 เท่าในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในอนาคตการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ 
(Internet of Things) จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 อุปกรณ์กว่า 50,000 ล้านช้ินจะถูกเชื่อมต่อ
กัน หรือโดยเฉลี่ยแล้วมนุษยห์นึ่งคนจะมีอุปกรณ์มากถึง 6.5 ช้ินที่เช่ือมต่อกัน 

แนวโน้มสภาวการณ์นี้จึงนับเป็นโอกาสส าคัญที่จะน าอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งภาครัฐสามารถน าเทคโนโลยี 
การเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของมนุษย์
ตลอดเวลา เช่น ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยที่ประมวลผลบนพื้นฐานของข้อมูลจากเครื่องวัดระดับน้ า ความเร็วของการไหล และความช้ืน
ของบรรยากาศ ท าให้สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยอัตโนมัติก่อนเกิดภัย 

 กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการเช่ือมต่ออุปกรณ์เคลื่อนท่ี ได้แก่ โครงการ Safe City ของประเทศสิงคโปร์4 ซึ่งเป็น
ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกที่บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดไปยังศูนย์บัญชาการ และน าเครื่องมือวิเคราะห์
ภาพเคลื่อนไหวเชิงลึก (Video Analytics) มาประเมินสถานการณ์เสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ (Push Notification) เช่น 
วิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อตรวจจับวัตถุแปลกปลอมที่ถูกทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือส่งสัญญาณเมื่อมีผู้บุกรุกเข้าไปในบริเวณต้องห้าม 
และแจ้งไปยังเจ้าหน้าท่ีภาคสนามให้ด าเนินการได้ทันท่วงที  

5. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะหข์้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics) 
ไม่เพียงแต่จ านวนอุปกรณ์เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น ขนาดของข้อมูลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งในเชิง

ปริมาณ รูปแบบ และความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลส่วนมากยังไม่มีระบบในการจัดเก็บ (Unstructured) หรือถูกจัดเก็บใน
ลักษณะฐานข้อมูลดิบ (Database) ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดระเบียบฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายให้เป็นระบบ รวมทั้งมีการพัฒนา
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อให้สามารถเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้งและน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดผลในที่สุด (Insight, Action, 
Outcome) 

                                                 
4 Accenture Credentials Safe City, collaborating with Safety Security Industry Programme Office (SSIPO), Ministry of Home Affairs (MHA) and Singapore Economic 
Development Board (SEDB) 



 

 

21 ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

      

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ ระบบบูรณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labor Market: IVLM) ของประเทศเยอรมัน5 โดยที่ผ่านมาเยอรมันประสบปัญหา
อัตราการว่างงานสูงเนื่องจากทักษะของแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภาครัฐจึงได้พัฒนาระบบ IVLM ขึ้นมาเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการตลาดแรงงานของประเทศ โดยเช่ือมโยงข้อมูลต าแหน่งงานจากกว่า 700 หน่วยงาน ทั้งภายในเยอรมันและในทวีป
ยุโรป รวมทั้งน าข้อมูลตลาดแรงงานจากภาคส่วนอื่นๆ มาวิเคราะห์ เพื่อยกระดับการจัดหางานแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการจด
ทะเบียนผู้ว่างงาน ไปจนถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงาน ส่งผลให้อัตราการว่างงานและระยะเวลาที่ใช้ในการหางานของ
ประชาชนเยอรมันลดลงมาก 

6. การใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) 
ภาครัฐทั่วโลกก าลังตระหนักถึงบทเรียนส าคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) ซึ่งที่ผ่านมาได้

ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” ไม่ได้มีการบูรณาการกันเท่าท่ีควร ทั้งที่แท้จริงแล้วหน่วยงาน
ต่างๆ ล้วนมีความต้องการทางเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ภาครัฐจึงมีโอกาสลดความซ้ าซ้อนในแง่ของงบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน และการดูแลรักษาระบบ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มขนาด (Economies of Scale) เมื่อหันมาใช้บริการ
ทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) เช่น บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (IaaS) บริการด้านซอฟต์แวร์ (SaaS) บริการ
แพลตฟอร์ม (PaaS) และบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตที่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้
ทรัพยากรร่วมกันและสามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลา เป็นต้น 

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน ได้แก่ ระบบ SingPass6 และ CorpPass7 ของ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นระบบกลางส าหรับบริหารจัดการสิทธิ จากเดิมที่ประชาชนผู้มีความประสงค์ใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐจะต้อง
ยืนยันตัวตนใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องการท าธุรกรรมของแต่ละหน่วยงาน แต่เมื่อมีระบบ SingPass และ CorpPass ประชาชนสามารถบริหาร
จัดการสิทธิผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Single Electronic User Account) ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) 
ผ่านเลขประจ าตัวประชาชน จึงได้รับความสะดวกยิ่งข้ึน 

7. การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation)  
ท่ามกลางความซับซ้อนของบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในโลกยุคดิจิทัล ภาครัฐมีบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างสมดุล

ระหว่างการรักษาความปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้าน
ต่างๆ ซึ่งหากไม่สามารถสร้างสมดุลได้ก็อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศ เช่น ในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง หากเจ้าหน้าที่เข้มงวด
มากเกินไปก็จะท าให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันหากเจ้าหน้าที่เข้มงวดน้อยเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประเทศ ดังนั้น การ
สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวก จึงเป็นประเด็นท้าทายท่ีภาครัฐท่ัวโลกก าลังหันมาให้ความส าคัญ 

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวก ได้แก่ โปรแกรม 
Automated Passport Control (APC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐ แคนนาดา และ
ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนเมื่อเดินทางข้ามแดน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังรักษา
มาตรฐานความปลอดภัยโดยให้ผู้โดยสารสแกนหนังสือเดินทาง ถ่ายรูป และตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเที่ยวบิน  
ผ่านช่องทางอัตโนมัติพิเศษ โดยปัจจุบันได้ติดตั้งจุดให้บริการที่ 36 สนามบินหลัก และสามารถรองรับได้ถึง 9 ภาษา  

8. การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) 
การพัฒนาสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระยะที่ผ่านมามุ่งเน้นการติดตั้งและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

ภาครัฐต่างๆ อย่างไรก็ตาม การยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัลในระยะถัดไปจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) กล่าวคือ มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) 

                                                 
5 Accenture Credentials, Bundesagentur für Arbeit & National Employment Agency (BA) 
6 Government of Singapore Singapore Personal Access Main Website | Infocomm Development Authority of Singapore under Ministry of Finance  
7 Government of Singapore Corppass Factsheet, Infocomm Development Authority of Singapore & Infocomm News 
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ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) ขั้นตอนการท างาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฏระเบียบ (Regulation) 
นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการโครงการและการก ากับ
ดูแล (Project Management and Governance) ที่ดีอีกด้วย 

ภาครัฐทั่วโลกจึงได้น าแนวคิดโครงการน าร่องเพื่อขยายผล (Pilot & Scale) มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  
แทนการด าเนินการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ภายในครั้งเดียว (Big Bang) โดยจัดท าโครงการน าร่องในหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูงและใน
งานบริการภาครัฐท่ีมีผลกระทบสูง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ท าให้เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดโดยที่ไม่ส่งผล
กระทบในวงกว้าง หรือสามารถน าสิ่งที่ประสบผลส าเร็จจากโครงการน าร่องไปขยายผลในหน่วยงานอ่ืนๆ ในระยะถัดไป  

ภายใตก้ระบวนทัศน์ใหม่นี้ เปิดโอกาสให้ประเทศทีย่ังต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดด (Leapfrog)  
โดยเรียนรู้จากตัวอย่างประสบการณ์ของกรณีศึกษาที่ได้มีการทดลองในรูปแบบต่างๆ จนเกิดความชัดเจน และเลือกน ารูปแบบที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน Aadhaar ของประเทศอินเดีย ที่สามารถจัดเก็บข้อมูล
ลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองได้ถึง 200 ล้านคนต่อปี เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อต้องการติดต่อภาครัฐ ทั้งนี้ อินเดียได้ศึกษา
บทเรียนจากการพัฒนาเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) ของต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรทดลอง
ใช้ระบบสแกนม่านตา (IRIS) แต่ประสบปัญหาการใช้งานจริง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาพบอุปสรรคในการน าระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้
ส าหรับลงตราประทับ (Visa) จนในที่สุดอินเดียได้เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนผ่านลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ และประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาระบบ Aadhaar8 ให้เป็นรากฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อยอดในด้านอื่นๆ เช่น การให้เงินช่วยเหลือ
รายบุคคลในรูปแบบ electronic payment เป็นต้น 

9. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 
การยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลส าเร็จเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ส าหรับทุกประเทศ เนื่องจากใช้ระยะเวลานาน ใช้กรอบ

งบประมาณสูง และไม่ได้มีกฎระเบียบรองรับอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและค่อนข้างไกลตัวจากการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นการท างานของภาครัฐยังเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จากหลายภาคส่วนเป็นจ านวนมาก ท าให้
การบูรณาการและการประสานประโยชน์เป็นเรื่องที่ท้าทาย 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลจึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้น าสูงสุดของประเทศ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคความท้า
ทายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลนั้นไม่ใช่ประเทศที่ร่ ารวยที่สุด แต่เป็น
ประเทศที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูง โดยบุคคลากรที่อยู่ในต าแหน่งผู้น าประเทศจะต้องมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็น
ความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส่งผลให้ภาครัฐสามารถด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
ได้อย่างไร้รอยต่อ แม้จะมีการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยทางการเมืองก็ตาม 

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
ซึ่งได้เริ่มวางรากฐานโครงการเชิงดิจิทัลในปี พ.ศ. 2539 และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้น าประเทศหลายครั้ง แต่ภาครัฐก็ยังสามารถด าเนินงานได้ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้น าทุกคนที่ก้าวข้ึนมาอยู่ในต าแหน่ง ส่งผลให้ดัชนี EGDI (e-Government Development Index9) ของเกาหลีใต้ไต่ขึ้นจากอันดับ 13 
ในปี พ.ศ. 2546 มาเป็นอันดับ 1 ของโลก ในป ีพ.ศ. 2555 และยังคงรักษาอันดับสูงสุดมาจนถึงปีส ารวจล่าสุด 

  

                                                 
8 Accenture Knowledge Exchange Database | Government of India, Unique Identification Authority of India Planning Commission 
9 E-Government Complete Survey and UN E-Government Development Database, United Nations Public Administration Country Studies (UNPACS), Department 
of Economic and Social Affairs 
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บทท่ี 2 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
 

การพัฒนาและขับเคลื่อนรัฐบาลดจิิทัลจ าเป็นต้องมีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ต่อไปนี ้

• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
• กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) 
• แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2563 

 
 

รูปที่ 3 วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนการพัฒนาของรัฐบาลปัจจบุันใตค้ณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

2.1 ความสอดคล้องระหว่างทิศทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
จากนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.  2558 ทั้ง 11 ด้าน ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน สามารถก าหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยได้เป็น 24 ด้าน ใน 4 มิติ ดังนี้ 
มิติท่ี 1 ความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน ภัยธรรมชาติ และ ภาวะ

วิกฤต 
มิติท่ี 2 งานบริการเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประกอบดว้ย การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม การท่องเที่ยว ภาษีและรายได้ แรงงาน การเกษตร การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค และ การ
คมนาคม  

มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย การจดัซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจ่ายเงินเดือน และ 
การเงินและการใช้จ่าย 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2563 
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มิติท่ี 4 ขีดความสามารถรองรับต่างๆ ประกอบด้วย การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดบับริการ การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ การบรูณาการข้อมลูภาครฐัเพื่อยกระดับการบริการ และการ
ยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ 

 

 
รูปที่ 4 ขีดความสามารถเชิงดิจิทลัหลักของภาครัฐไทย 26 ด้าน จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

โดยในระยะแรกของการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัล ครอบคลุมขีดความสามารถหลักท้ังหมด 18 ด้าน ได้แก ่การบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือ การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพภาค
การเกษตร  
การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได ้ ความปลอดภัยสาธารณะ การ
บริหารจดัการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาต ิและการจดัการในภาวะวิกฤต 
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รูปที่ 5 ขอบเขตของโครงการในระยะแรก 

 ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลทั้ง 18 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสอดรับกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ข้างต้น จึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างทิศทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันจะส่งผลให้ 
การขับเคลื่อนประเทศตามแผนต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสามารถสรุปประเด็นความสอดคล้องได้
ดังต่อไปนี้ 
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ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 -2564 
การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัมีความสอดคล้องกับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 

2558 -2564 ดังนี้ 

 
รูปที่ 6 ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลักับนโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิ

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านความปลอดภัยสาธารณะ จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขการ
ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันของความมั่นคงภายใน และ
ยุทธศาสตร์สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการบริหารจัดการชายแดน  จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์จัดระบบการ
บริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน ยุทธศาสตร์จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง และยุทธศาสตร์สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต  จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ 



 

 

27 ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

      

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  
การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความสอดคล้องกับ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี ้

 
รูปที่ 7 ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลักับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 12 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการให้ข้อมูล ด้านการรับฟังความคิดเห็น และด้านการให้ความช่วยเหลือ  
จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยุทธศาสตร์การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร  จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการลงทุน จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการค้า (น าเข้า/ส่งออก) จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ในภาพรวม และยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค 
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการท่องเที่ยว และด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะช่วย

สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 
• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ  จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 



 

 

28 ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัมีความสอดคล้องกับ 3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 ดังนี ้

 
 

รูปที่ 8 ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลักับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ และด้านการยืนยันตัวตน
และบริหารจัดการสิทธิ จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ และยุทธศาสตร์การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

• การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการให้ข้อมูล ด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้าน
การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการลงทุน ด้ าน
การค้า (น าเข้า/ส่งออก) ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และด้านภาษีและรายได้  จะช่วยสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

29 ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

      

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 
(ICT2020) และ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2563 

การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลทั้ง 18 ด้านภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการท างานของภาครัฐ (Smart Government) ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) โดยสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 “Smart Government” ที่ประกอบด้วย 1. ICT 
Human Resouce and ICT Competent Workforce 2. ICT Infrastructure 3. ICT Industry ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 (ICT2020)  

นอกจากนี้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังสอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2563 (Thailand 
Digital Economy and Society Developmant Plan) โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์อื่น ๆ ด้วยดังรูปที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2559-2563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

สรุปความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนชาติต่างๆ 

 
รูปที่ 10 ตารางสรุปความสอดคลอ้งระหว่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลักับแผนระดับชาติอื่นๆ 

  

จากการวิเคราะห์ประเด็นความสอดคล้องระหว่างทิศทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับยุทธศาสตร์ระดับชาติข้างต้น พบว่าการจัดท า
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม แต่ยังเป็น
หัวใจส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ภาครัฐบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ระดับชาติต่างๆ อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีแก่
ทุกภาคส่วน และส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปเป็นประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง 

 

 
 

 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2559-2561 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2564 

นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พ.ศ.2558 

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ  
พ.ศ.2558-2564 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ
ไทย พ.ศ.2556-2561 

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ.2554-2563 
(ICT2020) 



 

 

31 ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

      

บทท่ี 3 สภาวการณ์ของการพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทยในปัจจุบันเทียบกับสากล 
 
3.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (International Benchmark)  

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจภาพรวมสถานการณ์ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของภาครัฐไทย คณะท างานจึงท าการศึกษาผลการจัดอันดับสากลอันเป็นยอมรับในเวทีโลก คือรายงานส ารวจการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Development Survey)10 ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจัดท าขึ้นทุกๆ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้น
มา โดยในปีล่าสุดมีจ านวนประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 193 ประเทศ 

รายงาน e-Government Development Survey ประกอบไปด้วยการส ารวจความพร้อมของประเทศในการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐสู่ประชาชนใน 2 มิติหลัก ได้แก่ ศักยภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ดัชนี EGDI (e-Government 
Development Index) และการมีส่วนร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของประชาชน โดยใช้ดัชนี EPI (e-Participation Index)  ส าหรับการดชันี 
EGDI นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม 2) ด้านขีดความสามารถของประชาชน
ผู้ใช้บริการ และ 3) ด้านความพร้อมในการให้บริการออนไลน์ของภาครัฐ   
 จากผลการส ารวจปีล่าสุด ดัชนีภาพรวม EGDI ของไทย อยู่ในอันดับที่ 102 ซึ่งลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากอันดับ 76 ในปี 2010 
ในขณะที่ ดัชนี EPI อยู่ที่อันดับ 54 สูงขึ้นจาก 110 ในปี 2010  เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (Global 
Competitiveness Index: GCI) ที่จัดท าโดย World Economic Forum11 ผลปรากฏว่าอันดับของไทยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี (อันดับที่ 
31)  แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง จะพบว่าประเทศไทยยังมีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนา
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศช้ันน าต่างๆ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าสาเหตุที่อันดับ GCI ของไทยอยู่
ในเกณฑ์ดีนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อ และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ในขณะที่ด้านความพร้อมทางเทคโนโลยียังท าได้ไม่ดี ซึ่งเห็นได้จากคะแนนของดัชนี EGDI ที่ค่อนข้างต่ า 
เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง 

ประเทศ อันดับ GCI อันดับ EGDI อันดับ EPI 
เกาหลีใต ้ 26 1 1 
ออสเตรเลีย 22 2 7 
สิงคโปร ์ 2 3 10 
ฝรั่งเศส 23 4 4 
เนเธอร์แลนด ์ 8 5 1 
ญี่ปุ่น  6 6 4 
สหรัฐอเมริกา 3 7 9 
สหราชอาณาจักร 9 8 4 
นิวซีแลนด ์ 17 9 19 
ฟินแลนด ์ 4 10 24 
ไทย 31 102 54 

ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทยีบอันดบั GCI EGDI และ EPI ของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย   

เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่ออนัดับดัชนีในการน าไปก าหนดนโยบายพัฒนาให้เหมาะสม จึงต้องศึกษาในรายละเอียดของแต่
ละดัชนีย่อย ได้แก ่

• ดัชนีด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index: TII) 
                                                 
10 E-Government Complete Survey and UN E-Government Development Database, United Nations Public Administration Country Studies (UNPACS), Department 
of Economic and Social Affairs 
11 The Global Competitiveness Annual Report and Index, Wold Economic Forum (WEC)  
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• ดัชนีด้านขีดความสามารถของประชาชนผู้ใช้บริการ (Human Capital Index: HCI)  
• ดัชนีความพร้อมดา้นการให้บริการของรัฐออนไลน์ (Online Service Index: OSI) 
• ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (e-Participation Index: EPI) 

 

แผนภาพท่ี 1 สรุปอันดับดัชนีของประเทศไทยจากรายงาน e-Government Development Survey 

ดัชนีด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม (TII) 
ดัชนี TII ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากอันดับที่ 94 ในปี 2010 มาเป็นอันดับที่ 107 ในปี 2014 โดยเมื่อพิจารณารายตัวช้ีวัด

จ านวน 5 ตัว พบว่าแม้จ านวนผู้ลงทะเบียนใช้งานโทรศัพท์มือถือ และจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายบรอดแบนด์แบบมีสายจะเพิ่ม
สูงขึ้นมาก แต่ตัวช้ีวัดอีก 3 ตวัท่ีเหลือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายบรอดแบนด์แบบไรส้าย 
ซึ่งเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในรายงานปีล่าสุด โดยไทยได้อันดับที่ 159  ดังนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยนั้นยังมีช่องว่างในการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานทางโทรคมนาคมขั้นสูงอยู่มาก ในขณะเดียวกันการเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายและบรอดแบนด์ท่ีอยู่ในระดับดี ส่งผลให้
การผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ 

ดัชนี HIC 
ด้านความพร้อมของประชาชนจะเห็นได้ว่าไทยยังประสบปัญหาในเรื่องความพร้อมของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการที่

อันดับดัชนี HCI ของไทยตกลงจากอันดับที่ 67 ในปี 2010 มาเป็น 118 ในปี 2014 ซึ่งลดลงถึง 51 อันดับ โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการ
เพิ่มตัวช้ีวัดใหม่ 2 ตัว ได้แก่ จ านวนปีท่ีคาดว่าจะได้รับการศึกษาและจ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา ซึ่งผลการประเมินของไทยยังอยู่ใน
ระดับที่ไม่ดีในขณะเดียวกันอัตราการรู้หนังสือและอัตราการเข้าเรียนที่เป็นตัวช้ีวัดเดิมก็ยังอยู่ในระดับต่ าและมีแนวโน้มแย่ลง  ดัง นั้น
ภาครัฐจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งขยายการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐยุคใหม่ได้อย่างเท่า
เทียมยิ่งขึ้น 

ดัชน ีEPI  
 ในขณะที่การศึกษายังต้องพัฒนาอีกผู้ใช้แต่อันดับดัชนี EPI ของไทยสามารถก้าวกระโดดขึ้นมาจากอันดับที่ 110 ในปี 2010 มา
เป็น อันดับที่ 48 ในปี 2012 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาชนต้องการมีส่วนร่วมกับภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะใน
รูปแบบการบริโภคข้อมูลด้านเดียว ไปจนถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและบริการภาครัฐ อย่างไรก็ตามในปี 
2014 อันดับกลับลดลงเป็น 54 ดังนั้นการที่โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมและการศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพยังเป็นข้อจ ากัดของการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน 
 

ดัชน ีOSI 
ความพร้อมของภาครัฐในการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นอีกขีดความสามารถท่ีประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา โดยสามารถ

สังเกตได้จาก อันดับดัชนี OSI ที่ลดลงจากอันดับที่ 66 ในปี 2010 เป็นอันดับที่ 75 ในปี 2014 และเมื่อศึกษาคะแนนการให้บริการในแต่
ละระดับ พบว่าแม้การให้บริการระดับท่ี 1 (Emerging) ด้านการให้ข้อมูลเบื้องต้นรัฐบาลไทยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแล้ว และบริการ
ระดับที่ 4 (Connected) จะมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะที่ภาคประชาชนต้องเข้า
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มามีส่วนร่วมวางนโยบายสาธารณะเพิ่มขึ้นมากกว่าภาวะปกติ  แต่การที่บริการระดับที่ 2 (Enhanced) และระดับที่ 3 (Transactional) 
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องท าการปรับปรุงแก้ไข จึงสามารถแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดรากฐานที่ดีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์
และยั่งยืน ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาก้าวทันประเทศอ่ืนๆ ได้เร็วพอในระยะยาว 

 

แผนภาพท่ี 2 อันดับของตัวช้ีวัดของแต่ละดัชน ี

จากการวิเคราะหด์ัชนีข้างต้นรวมถึงการศึกษายุทธศาสตร์และแผนการด าเนินนโยบายของประเทศผูน้ าด้านการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลสามารถสรุปแนวทางส าหรบัประเทศไทย เพื่อจะน าไปปรบัใช้และส่งผลให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีจะสนับสนุนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลใหไ้ปสู่ความส าเร็จ ได้ทั้งสิ้น 4 ประการดังต่อไปนี้  

• ประการที่ 1 ประเทศไทยต้องสร้างวัฒนธรรมการเรยีนรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคล  
• ประการที่ 2  ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและมีความเช่ือมั่นต่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ  
• ประการที่ 3  ต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
• ประการที่ 4  การพัฒนาบริการต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSI ระดับ 1

OSI ระดับ 2

OSI ระดับ 3

OSI ระดับ 4

ร้อยละของประชากรท่ีใช้อินเทอร์เน็ต

ร้อยละของผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน

ร้อยละของผู้ลงทะเบียนใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ

ร้อยละของผู้ลงทะเบียนใช้งาน
เครือข่ายบรอดแบนด์แบบมีสาย

ร้อยละของผู้ลงทะเบียนใช้งาน
เครือข่ายบรอดแบนด์แบบไร้สาย*

อัตราการรู้หนังสือ

อัตราการเข้าเรียน

จ านวนปีท่ีคาดว่าจะ
ได้รับการศึกษา*

จ านวนปีเฉลี่ยท่ีได้รับการศึกษา*

EPI ระดับ 1*EPI ระดับ 2* EPI ระดับ 3*

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

020406080100120140160180

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งอ

ันด
ับข

อง
ไท

ยใ
นช

่วง
 4

 ป
ี

อันดับ

อันดับของตัวชี้วัดของแต่ละดัชนี

OSI TII HCI EPI *หมายถึงมีข้อมูลปีล่าสุดปีเดียว 

ค่าเฉลี่ยรวม = 91 



 

 

34  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35  

      

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

36 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

 

บทท่ี 4 วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 

“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบ
อัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” 

 การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบหลักส าคัญ  
4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) การให้บริการ 
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven 
Transformation) 

 
รูปที่ 11 วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

  องค์ประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต ่
การเช่ือมโยงข้อมูลไปจนถึงการด าเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการบูรณาการข้อมูลจะท าให้ภาครัฐไทยเห็น
ข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์ (Single View of Citizen) ในขณะที่การบูรณาการการด าเนินงานจะท าให้ภาครัฐไทยตระหนัก
ถึงความต้องการทางเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในแต่ละหน่วยงาน จึงสามารถลดความซ้ าซ้อนทั้งในด้านของงบประมาณ ระยะเวลา และ
การดูแลรักษาระบบ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มขนาด (Economies of Scale) และจากการใช้บริการทางเทคโนโลยี
ร่วมกัน (Shared Services) อันจะน าไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management) ที่
สามารถตอบโจทย์ด้านการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
  องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet of Things) ต่างๆ อย่างทั่วถึง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบัน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการเช่ือมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุม
ของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ส่งผลให้ภาครัฐไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในปริมาณมาก และเมื่อน าระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
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(Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล ประกอบกับน าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยท าความเข้าใจข้อมูลอย่าง
ลึกซึ้ง ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมให้ค าแนะน าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ก็จะน าไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบเชิงรุกได้มากยิ่งขึ้น 
 องค์ประกอบที่ 3 การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) คือ การยกระดับงานบริการ
ภาครัฐ ให้มีการออกแบบประสบการณ์และด าเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการรายบุคคล (Personalized Customer 
Experience) เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสิทธิที่ประชาชนรายบุคคลพึงจะได้รับ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลล้วนมีความซับซ้อนมากขึ้น ภาครัฐไทยจึงจ าเป็นต้องสร้าง
สมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอ านวยความสะดวก (Rebalancing between Security & 
Facilitation) โดยก าหนดระดับการรักษาความปลอดภัยและระดบัความเข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ตัวตนให้เหมาะสมกับความซับซอ้น
ของงานบริการ ประเภทของงานบริการ และกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ 

 องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ การวางแนว
ทางการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven 
Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) 
ขั้นตอนการท างาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้งมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการ
โครงการและการก ากับดูแล (Project Management and Governance) ที่ชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้น าระดับประเทศที่มี
ความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (Change Leadership) 
จึงส่งผลให้ภาครัฐสามารถด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ 
 ท้ายที่สุดแล้ว การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาค
ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ โดยภาคประชาชนนอกจากจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้ว บริการที่ได้รับยังมีคุณภาพ ตรง
ตามความต้องการรายบุคคล และตรงตามสิทธิมากยิ่งข้ึนด้วย ภายใต้กรอบการรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามภายในและภายนอก
ประเทศที่มีมาตรฐาน ส าหรับภาคธุรกิจ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อภาครัฐ แต่ยังเป็นการสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่วางแผนธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ ด าเนินกิจการ ไปจนถึง
ขยายธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ให้ทัดเทียมกับระดับสากล อันจะน าไปสู่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลยังก่อให้เกิดการบูรณาการภายในภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 5 ภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนารฐับาลดิจิทัล 
 

องค์ประกอบของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลใน 18 มาตรการ
ภายใต้ขอบเขตของโครงการ 

 

รูปที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนรัฐบาลดิจิทลัทั้ง 4 ประกอบไปด้วยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทลั 18 มาตรการ 

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะน าไปสู่การยกระดับการให้บริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
รายบุคคลยิ่งขึ้น ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเข้าใจประชาชน ตั้งแต่การ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐต่างๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรับบริการได้ตามสิทธิ จนถึงการท าความเข้าใจ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อน าไปสู่การแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ที่มีโครงสร้างการท างานและบุคลากร
คอยรองรับตลอกการท างาน ผ่าน 6 มาตรการหลักดังต่อไปนี้  

มาตรการที่ 1: การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง 
มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบกลางโดยใช้เลข 13 หลัก เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของทุกหน่วยงานได้ 
ในวงกว้าง รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
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มาตรการที่ 2: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกสก์ลาง 
ใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
(single electronic user account) เมื่อท าธรุกรรมภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้ 1 account ได้กับทุกบริการและ 
ทุกหน่วยงาน 
 
มาตรการที่ 3: การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการรายบุคคล และสามารถเลือกดู
ข้อมูลตามล าดับประสบการณ์หรือตามประเภทงานบริการ รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลความเช่ือมโยงระหว่างงานบริการเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 
 
มาตรการที่ 4: การแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 
ประชาชนสามารถด าเนินการร้องเรียนทุกเรื่องผ่านจุดเดียว โดยภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากทุกหน่วยงานเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามเข้าใจอุปสรรคปัญหาและความต้องการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุก
ช่องทาง เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงที 
 
มาตรการที่ 5: โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
บูรณาการโครงสรา้งพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐใหค้รอบคลมุและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทลั 
 
มาตรการที่ 6: ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  
สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสรมิใหบุ้คลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมทีจ่ะรองรับการเปลีย่นแปลงในการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล 
 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐัเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม

และตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด ผ่าน 2 มาตรการหลักดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการที่ 7: การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
บูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถก าหนดสิทธิรายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (One Citizen One Social 
Record) และสามารถให้บริการเชิงรุก เช่น ลงทะเบียนผู้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ หรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีระบบ
ลงทะเบียนเคลื่อนที่ (Mobile Registration) โดยประชาชนสามารถรับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ผ่านบัตรในลักษณะบัตรเดบิต
ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการที่ 8: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
บูรณาการฐานข้อมูลตลาดแรงงานและจัดหาความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ ณ จุดเดียว รวมทั้งใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
(Data Analytics) ช่วยในการจับคู่งาน ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ แนะน าหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการท างาน 
รวมทั้งปรับสมดุลตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานล่วงหน้า 
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5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับขีดควาสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ 

ตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิตและมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที่ตรง
กับความต้องการของตลาด การยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อรักษามาตรฐานให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันน าของโลก รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
ในทุกขั้นตอนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บ
ภาษีให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้จะน าไปสู่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยประกอบไปด้วย 6 มาตรการหลักดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการที่ 9:  การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ 
บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน ามาวิเคราะห์ เพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่เกษตรกรผ่านช่องทางที่เหมาะสม และ
ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก จึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
 
มาตรการที่ 10: การบูรณาการด้านการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 
บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในเชิงรุก ท้ังบริการด้านข้อมูลและด้านการขออนุมัติอนุญาตผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นตอนพิจารณา วางแผน เตรียมการ จัดซื้อ เดินทาง จนถึงประเมินผลการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถยกระดับ
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร 
 
มาตรการที่ 11: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหนว่ยงาน 
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอใบอนุมัติอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ าซ้อน เนื่องจากระบบมีการบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การด าเนินการขอใบอนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับการลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
มาตรการที่ 12: การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร 

ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขออนุญาตน าเข้าส่งออกทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ ณ จุดเดียว ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุด
เดียว 

มาตรการที่ 13: การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต 
บูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับ  
ความต้องการของผู้ประกอบการรายบุคคล รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ประกอบการใช้บริ การเพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจ โดยระบบสามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบภาครัฐได้โดยอัตโนมัติ 
 
มาตรการที่ 14: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร 
บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมลูข้ามหน่วยงานเพื่อลงทะเบียนและค านวณภาษีให้ผูเ้สยีภาษี โดยไมต่้องกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารที่ภาครฐั
มีอยู่แล้ว รวมทั้งระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษีหรือควรถูกตรวจสอบภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
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5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัย จากทั้งภัย

ภายใน ประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น 
รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผ่าน 4 มาตรการหลักดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการที่ 15: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ 
มีศูนย์บัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time และแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการป้องกันในเชิงรุก 
 
มาตรการที่ 16: การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหนา้และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอตัโนมัติ 
มีระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้านานขึ้น รวมทั้งขยายผลให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่
ผ่านเกณฑ์สามารถพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ และชาวต่างชาติอื่นๆ สามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้า
เมือง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล 
 
มาตรการที่ 17: การบูรณาการข้อมูลเพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ 
มุ่งเน้นการแชร์ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ า หรือข้อมูลดิบจาก
เซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล โดยค านึงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล คุณภาพของข้อมูลที่ท าการจัดเก็บ และ
มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถน าไปเชื่อมโยงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการที่ 18: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
บูรณาการข้อมูลเพื่อให้ศูนย์บัญชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการติดตามและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อมูลที่ตั้งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยบรรเทาภัย 
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บทที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถรองรับการไปสูร่ฐับาลดจิิทัล 
   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานครอบคลุม 4 มาตรการ ได้แก่ การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ การยืนยันตัวตนและ การบริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
และ ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  

6.1 การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ 
  การบูรณาการข้อมูลภาครัฐถือเป็นรากฐานส าคัญ อันจะน าไปสู่การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐในทุกๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น ด้าน
การลงทุน การบูรณาการข้อมูลภาครัฐจะท าให้สามารถลดการใช้ส าเนาเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่ ท าให้ภาครัฐสามารถให้บริการนักลงทุนได้
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว เป็นต้น โดยท้ายที่สุดการบูรณาการข้อมูลภาครัฐจะน าไปสู่งานบริการที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐ และประชาชน เนื่องจากภาครัฐสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการ
บริหารประเทศ ส่งผลท าให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และตรงกับความต้องการ 

 
รูปที่ 13 ความส าคัญของการบรูณาการข้อมูลภาครัฐ 

  หากแต่ในการผลักดันการบูรณาการข้อมูลให้เกิดผลในวงกว้างยังมีอุปสรรคและความท้าทายที่ภาครัฐต้องประสบ เนื่องจาก
ข้อมูลมีปริมาณมากและยังมีความหลากหลายและซับซ้อน นอกจากนั้นข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ยังถูกจัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงานที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันออกไปท าให้เป็นการยากต่อการเช่ือมโยงข้อมูล อีกทั้งยังมีกฎระเบียบที่จ ากัดการบูรณาการข้อมูลในเชิงปฏิบัติที่
ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้เกิดผลส าเร็จและมีประสทิธิภาพ ดังแสดงในรูปที่ 
14 
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รูปที่ 14 ความท้าทายของการบูรณาการข้อมลูภาครัฐ12 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการยกระดับการบูรณาการข้อมูล โดยสามารถแบ่งการพัฒนาได้เป็น 3 ระดับ
หลัก ดังนี้ 

• ระดับที่ 1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยส าเนาเอกสาร (Citizen as Data Sharing Agents) โดยอาศัยประชาชนเป็นผู้
น าส่งเอกสาร เนื่องจากไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

• ระดับที่ 2 การบูรณาการข้อมูลแบบหน่วยงานต่อหน่วยงาน (Agency-to-Agency Data Integration) โดยท า
บันทึกข้อตกลง และท าการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนหากต้องการขยายผล
ให้ครอบคลุมในวงกว้าง 

• ระดับที่ 3 การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (Central Data Sharing Platform) เพื่อให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง และมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล 

                                                 
12 เอกสารพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 | World Bank Data Indicators on Tourism 2013 | OECD ‘Organisation for Economic Cooperation and 
Development’ Library | ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 
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รูปที่ 15 ระดับการพัฒนาของการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
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ในระดับที่ 1 เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยส าเนาเอกสาร เนื่องจากไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้รับบริการจึงต้อง
จัดเตรียมและส่งส าเนาเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้วในการขอรับบริการต่างๆ ส่งผลให้ภาครัฐมีภาระและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและ
จัดเก็บเอกสารจ านวนมาก ดังเช่นในกรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) (ดัง รูป17)13 ต้องมีการใช้ส าเนา
เอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว และกระจายอยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จ านวน 9 รายการ ทั้งหมดจ านวน 27 ชุด14 

 
รูปที่ 16 การแลกเปลีย่นข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมลูด้วยส าเนาเอกสาร   

                                                 
13 กรมโรงงานอุตสาหกรรม แบบฟอร์มการอนุญาตโรงงานต่างๆ | เดลินิวส์ “ลดข้ันตอนขอใบอนุญาตรง.4” 
14 ฐานข้อมูลอ้างอิงมาจาก | กรมการปกครอง | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน | ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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  ในระดับที่ 2 มีการเช่ือมโยงข้อมูลโดยการท าบันทึกข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน แต่วิธีการ
ดังกล่าวนี้ยังมีความท้าทายในการบูรณาการข้อมูลเพื่อให้เกิดผลส าเร็จในวงกว้าง ดังเช่นตัวอย่าง กรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน/ขยายโรงงาน (รง. 4) (รูปที่ 16) ปัจจุบันมีโครงการ Smart Citizen ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กับหน่วยงานอื่นๆ ท าให้สามารถยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประชาชาน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน ไปได้ 2 รายการ แต่ยังคงเหลือส าเนาเอกสารที่ภาครัฐต้องการอีก 7 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ 
  ดังนั้นจากกรณีตัวอย่าง ถ้าต้องการยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารทั้งหมดจะต้องท าการสร้างการเชื่อมโยง 9 การเช่ือมโยง และ 
ท าบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ถ้าหากต้องการขยายผลให้ครอบคลุมทั้งหมด 146 กรม ประมาณ 6,000 งาน
บริการ อาจต้องสร้างการเช่ือมโยงข้อมูลมากกว่า 10,000 การเช่ือมโยง15 

 
รูปที่ 17 การบูรณาการข้อมูลแบบหน่วยงานต่อหน่วยงาน 

   

                                                 
15 ส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
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  ในระดับที่ 3 การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง (Central Data Sharing Platform) จะสามารถช่วยลดขั้นตอนและ 
ความยุ่งยากซับซ้อนในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งผลท าให้สามารถผลักดันให้เกิดการบูรณาการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
ส าเร็จในวงกว้างอย่างรวดเร็ว (Industrialized Data Integration) เช่นในกรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน 
(รง.4) กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถค้นหาข้อมูลของนักลงทุนที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว ผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางเพียงจุดเดียว ดัง
แสดงในรูปที่   

 
รูปที่ 18 การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง 

 จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล   
ด้านการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะ
น าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
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ด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Integration) 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมลูกลาง (Central 
Data Sharing Platform) 

• การเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมลูกลาง (Data Sharing 
Platform)    

• ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง16 โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 
เพื่อเข้าถึงข้อมูลทุกประเภทและทกุชุดข้อมูล (Single View of Customer and 
Business for Government Service Transformation) 

• ระบบข้อมลูกลางท่ีผู้ใช้สามารถเรยีกดูรายการข้อมลูและรายการบรกิาร17 ทั้งหมด 
(Data and Service Directory) 

• ระบบข้อมลูกลางท่ีผู้ใช้สามารถเรยีกด,ู แก้ไขและบริหารจดัการรายการข้อมูลได ้
• ระบบข้อมลูกลางท่ีใช้ในการสนับสนุนงานบริการภาครัฐ โดยระบบมีการเชื่อมโยง 

ในรูปแบบที่ตอบสนองทันที (Real time) 
• ระบบข้อมูลกลางที่ใช้สนับสนุนงานด้านการบริหารของผู้บริหาร โดยระบบการเช่ือมโยง

ข้อมูลมีการรับส่งข้อมูลแบบตามรอบเวลา (Batch) 
ตารางที่ 2 เป้าหมายการพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลในการบรูณาการข้อมูล ด้านการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นข้อมูล 

ด้านความปลอดภัยของข้อมลู (Data Security) 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมลูกลาง (Central 
Data Sharing Platform) 

• ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางที่มีระบบลงทะเบียนและสามารถอนุมัติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
กลางระหว่างหน่วยงาน (Service Provider/ Consumer Registration) 

• ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางที่มีฟังก์ช่ันอ านวยความสะดวกในการใช้บริการและระบบ
สามารถอนุมัติการใช้บริการผ่านระบบได้ (Service Permission Request) 

• ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางที่สามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (System User and Data 
Request User Authentication) 

• ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางที่มีการจ ากัดสิทธ์ิและก าหนดล าดับสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล 
(Service & Data Authorization) 

• ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางที่มีการบริหารจดัการสิทธิ เช่น การสร้าง แก้ไข และ
เปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ใช้งานผ่านระบบ (Service & Data Authorization) 

• ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางที่มีระบบติดตามและตรวจสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Transaction Tracking & Audit) 

ตารางที่ 3 เป้าหมายการพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลในการบรูณาการข้อมูล ด้านความปลอดภยัของข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
16 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (Data Sharing Platform) คือ ระบบกลางที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
17 บริการ ครอบคลุมถึง ค าอธิบายประกอบการใช้งานข้อมูล และความสามารถในการจัดการกับข้อมูล เช่น การเรียกดูข้อมูล การสร้างข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูล เป็นต้น  
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ด้านการก ากับดูแลข้อมูล (Data Management) 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมลูกลาง (Central 
Data Sharing Platform) 

• การก าหนดและจดัท ารายละเอียดข้อมูลหลัก (Master Data Definition) ที่ใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

• การก ากับและบริหารจัดการข้อมลู (Data Governance) ที่ต้องเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน 

• การก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูล (Data Policy) ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 

• การบริการจัดการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก เพื่อประเมินระบบหรอืหน่วยงานท่ีได้รับ
ผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Master Data Definition Change 
Management) 

• การก ากับและบริหารจัดการคณุภาพข้อมูล โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดคุณภาพข้อมลู
และเป้าหมายในเชิงคณุภาพ (Data Quality KPI) 

• การก ากับและบริหารจัดการคณุภาพข้อมูลผ่านการประเมินคณุภาพข้อมูล (Data 
Quality Monitoring) และการจดัการข้อมลู (Data Cleansing) 

ตารางที่ 4 เป้าหมายการพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลในการบรูณาการข้อมูล ด้านการก ากับดูแลข้อมูล 

 ทั้งนีจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ 
บูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 71% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้
สามารถปิดช่องว่างขีดความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัล 4 โครงการดังต่อไปนี้   

• การบูรณาการข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration) มีระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางที่บูรณาการข้อมูลบุคคล
แบบครบวงจร (single view of citizen) จากทุกหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน 
ฯลฯ  โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเช่ือมโยงข้อมูล 

• E-Government Act การสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเช่ือมโยง  
การท างานและการบุรณาการข้อมูลภายใต้เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดเป็น Connected 
Government 

• เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล (Service Improvement) เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
ภาครัฐ โดยใช้ประโยชน์จากการบูรณาการฐานข้อมูล เช่น ลดการขอส าเนาเอกสารหรือข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว หรือ  
ลดขั้นตอนโดยให้ระบบประมวนผลโดยอัตโนมัติ อาทิ ตรวจอาชาญกรรมโดยอัตโนมัติ 

• การบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล (Business Data Integration) มีระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลางที่บูรณาการข้อมูลนิติ
บุคคลแบบครบวงจร (single view of business) จากทุกหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลใบอนุญาต ฯลฯ  
โดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเช่ือมโยงข้อมูล 
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 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที ่19 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการบูรณาการข้อมลูภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ 

 

รูปที่ 20 แผนการด าเนินการโครงการด้านการบูรณาการข้อมลูภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ 
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6.2 การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ 
  ในการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ จ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลให้ต้องการยืนยันตัวตน
และบริหารจัดการสิทธิที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปประเภทของผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ประชาชน 
นิติบุคคล และหน่วยงานภาครัฐ โดยแต่ละกลุ่มมคีวามต้องการที่จะใช้ประเภทของข้อมูล และมีความต้องการระดับความปลอดภัยในการ
เข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนี้  

• กลุ่มประชาชน เป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะรับทราบถึงสิทธิและใช้สิทธิที่ควรได้รับ ต้องการป้องกันและปกปิดข้อมูลที่เป็น
ความลับ รวมถึงต้องการที่จะป้องกันการถูกปลอมแปลงสิทธิ 

• กลุ่มนิติบุคคล เป็นกลุ่มที่ต้องการให้สิทธิแก่บุคคลที่เป็นตัวแทนสามารถท าธุรกรรมในนามของบริษัท  ท าให้ต้องมีการ
ก าหนดสิทธิในระดับต่างๆ ตามอ านาจที่แต่ละตัวแทนได้รับมอบหมาย อีกท้ังยังต้องการที่จะบริหารจัดการสิทธิในกรณีที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงบุคลากร และต้องการที่จะป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับไม่ให้ถูกเผยแพร่ และป้องกันการถูกปลอมแปลง
สิทธิ 

• หน่วยงานภาครัฐ เป็นกลุ่มทีต่้องการลดความผิดพลาดในการให้บรกิาร ต้องการรักษาและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมลูที่
เป็นความลบั และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยลดจ านวนเอกสารและระยะเวลาในการท างาน 

 
รูปที่ 21 ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐในการยืนยันตัวตน และบริหารจดัการสิทธิ 

  การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิที่ดี คือการรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความความปลอดภัยของสิทธิ และการอ านวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ หากแต่เพื่อท่ีจะพัฒนาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภาครัฐต้องเผชิญกับความท้าทายในการ
รักษาความสมดุลของทั้ง 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ (ดังแสดงในรูปที ่22) 

• ด้านการรักษาความปลอดภัย มีความท้าทายหลักจากการมีข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนจ านวนมากและหลากหลาย ความยาก
ในการตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสาร และความต้องการระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกัน 

• ด้านการอ านวยความสะดวก มีความท้าทายหลักจากความต้องการที่สวนทางกับความต้องการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยเนื่องจากเมื่อต้องการความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ต้องการเอกสารจ านวนมากเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
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และด้วยจากสาเหตุเดียวกันนี้ ท าให้ต้องมีหลายขั้นตอนในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุให้การ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการท าได้ยากยิ่งข้ึน 

 
รูปที่ 22 ความท้าทายของการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสทิธิ 

  การน าเทคโนโลยมีาพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและการบริหารจดัการสิทธิคือหัวใจส าคญัในการยกระดับการบริการทั้ง
ช่องทางกายภาพและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
  โดยสามารถแบ่งการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิออกได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี ้ 

• ระ ดับที่  1 การยืนยัน ตัวตน  และบริหารจัดการสิทธิ โดยใช้ เอกสาร  (Paper Based Authentication & 
Authorization) ตัวอย่างเช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรถือครองสิทธิ เป็นต้น  

• ระดับที่ 2 การยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ (Smart 
Card & Electronic User Account for Authentication) โดยใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic User Account) เมื่อท า
ธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้ 1 account ต่อบริการภาครัฐ 1 ประเภท  

• ระดับที่ 3 การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
(Biometrics & Single Electronic User Account for Authentication)  โดยใช้ลักษณะทางชีวภาพ (Biometrics) 
เช่น ลายนิ้วมือ ในการยืนยันตัวตนบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับบริการผ่านช่องทางกายภาพ  หรือเปิดบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Single Electronic User Account) เมื่อท าธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถ
ใช้ 1 account ได้กับทุกบริการ  
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รูปที่ 23 ระดับการพัฒนาของการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ 

 

  ส าหรับการให้บริการด้านการยืนยนัตัวตน และบรหิารจดัการสิทธิ สามารถแบ่งช่องทางของการให้บริการออกได้เป็น 2 
ช่องทาง คือการบริการที่ส านักงาน และการบริการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

 
รูปที่ 24 ช่องทางการให้บริการด้านการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ    
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  ในการให้บริการที่ส านักงาน หรือบริการผ่านช่องทางกายภาพ  สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยลดจ านวนเอกสารที่ต้องแสดง 
และเพิ่มความยากในการปลอมแปลงหลักฐาน ดังแสดงในรูปด้านล่าง 
 ในระดับที่ 1 เมื่อประชาชนเดินทางไปรับบริการที่ส านักงานภาครัฐต่างๆ จะต้องเตรียมและยื่นเอกสารพร้อมกับส าเนาเอกสาร
ต่างๆ ต่อเจ้าหนา้ที่รัฐเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และบรหิารจดัการสทิธิ 
 ในระดับที่ 2 ประชาชนสามารถใช้เพียง Smart Card บัตรเดียวเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิ เมื่อเข้ารับ
บริการที่ส านักงานภาครัฐต่างๆ โดยแตล่ะส านักงานะมีเครื่องอ่านบตัร Smart Card ไว้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลจากบัตร  
 ในระดับที่ 3 ในการรับบริการภาครัฐท่ีส านักงาน ประชาชนไม่จ าเป็นต้องเตรียมเอกสาร หรือบัตรใดๆ แต่ใช้ลักษณะทาง
ชีวภาพเป็นการยืนยันตัวตน และบริหารจดัการสิทธิ เช่น ลายนิ้วมอื ม่านตา เป็นต้น 

 
รูปที่ 25 ระดับการพัฒนาของการยืนยันตัวตนและบริหารจดัการสิทธิ กรณีรับบริการทีส่ านักงาน  
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ในการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยควบรวมการเข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆ ในลักษณะ 
single electronic user account ดังแสดงในรูปด้านล่าง 

ในระดับที่ 1 ภาครัฐยังไม่มีการใหบ้ริการประชาชนผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
  ในระดับที่ 2 แต่ละหน่วยงานรัฐได้ท าการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแต่ละประเภท
งานบริการที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ โดยประชาชนต้องมี 1 บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic User Account) เพื่อใช้ในการเข้า
รับบริการ ต่อ 1 ประเภทของงานบริการภาครัฐ ตัวอย่างเช่น ในการยื่นภาษี ประชาชนต้องมี 1 บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย
ช่ือบัญชี (User name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิส าหรับระบบยื่นภาษีของกรมสรรพากร 
ในขณะเดียวกัน หากประชาชนต้องการที่จะท าการจ่ายค่าปรับผ่านช่องทางออนไลน์ ประชาชนก็ต้องมีอีก 1 บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ประกอบด้วยช่ือบัญชี และรหัสผ่าน ส าหรับระบบจ่ายค่าปรับออนไลน์ของกรมต ารวจ เป็นต้น  
 ในระดับที่ 3 มีการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิกลาง โดยผู้ใช้งานจะมี 1 บัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ประกอบด้วยช่ือบัญชี และรหัสผ่าน ที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตน และบริหารจัดการสิทธิได้กับทุกงานบริการภาครัฐ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความปลอดภัย อีกท้ังยังเพิ่มความสะดวกสบาย และง่ายต่อการใช้งานของประชาชน  

 
รูปที่ 26 ระดับการพัฒนาของการยืนยันตัวตนและบริหารจดัการสิทธิ กรณีรับบริการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล  
ด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง 1 account ต่อบริการภาครัฐทุก
ประเภท ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
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การบริการที่ส านักงาน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 การยืนยันตัวตน และบริหาร
จัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card 

• การแสดงและยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนของผู้รับบริการและ/หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ี ผ่านเครื่องอ่าน Smart Card 

• การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าท าธุรกรรมท่ีส าคัญโดยใช้รหสัผ่าน (PIN)  
• การก าหนดล าดับสิทธ์ิส าหรับการท าธุรกรรมหรือการเข้าถึงข้อมูล 
• การตรวจสอบสิทธ์ิชอบธรรมของนิติบุคคลในการท าธุรกรรมโดยเชือ่มโยงข้อมูลระหว่าง

ทะเบียนบุคคลและทะเบียนนติิบุคคล 
ตารางที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลดา้นการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิ เมื่อบริการที่ส านักงาน 

การบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิผ่านบัญชีผู้ใช้อิเลก็ทรอนิกส์
กลาง 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางสามารถใช้ หน่ึง User account ต่อหนึ่งเลขบัตรประชาชน หรือ
ต่อหนึ่งเลขนิติบุคคล ส าหรับการท าธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์ภาครัฐทกุประเภท (Single 
User for all Government e-Services) 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถลงทะเบียน บันทึก และแกไ้ขข้อมลูใน User account 
กลางได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ พาสเวิร์ด (User Registration and Account 
Management)  

• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถบริหารจดัการข้อมลูและสิทธ์ิความชอบธรรมของตัวแทน
ส าหรับการท าธุรกรรมในนามนิติบคุคล (Corporate Account Management) 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่มีการจดัการความปลอดภยัในการเข้าถึงขอ้มูลที่ส าคญัแตกต่าง
กันตามระดับความส าคญั เช่น SMS OTP หรือ Token (2-FA18 for transactions with 
sensitive data) 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถตรวจสอบสิทธ์ิความชอบธรรมในการท าธุรกรรมของนิติ
บุคคล โดยระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างทะเบียนบุคคลและทะเบียนนิติบุคคล 

• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถจ ากัดสิทธ์ิในการธรุกรรมหรือการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึง
ข้อมูลได ้

• ระบบยืนยันตัวตนกลางที่สามารถแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนเมื่อมีการท าธุรกรรมภาครัฐ 
ตารางที่ 6 เป้าหมายการพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลดา้นการยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิทธิ เมื่อบริการผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 78% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
ปิดช่องว่างขีดความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้ 

• ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง  (E-Citizen and E-Business Single Sign-on) จัดท าระบบกลางส าหรับยืนยัน
ตัวตนเพื่อใช้ในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทุกประเภท  (government e-services) โดยใช้บัญชีผู้ ใช้
อิเล็กทรอนิกส์ 1 บัญชีต่อ 1 เลขบุคคลหรือนิติบุคคล 

                                                 
18 2-FA: Two-Factor Authentication 
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• ขยายการใช้งานบัตร Smart Card (Smart Card Reader Extension) ขยายการใช้งานของบัตร Smart Card ใน
การยืนยันตัวตนเมื่อเข้ารับบริการผ่านช่องทางกายภาพให้ครอบคลัมงานบริการภาครัฐทุกประเภทของทุกหน่วยงาน เพื่อ
ลดการใช้ส าเนาเอกสาร และลดขั้นตอนการป้อนข้อมลของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 27 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการยืนยันตัวตนและการบริหารจดัการสิทธิ 

 
รูปที่ 28 แผนการด าเนินการโครงการด้านการยืนยันตัวตนและการบริหารจดัการสิทธิ 
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6.3 การให้ข้อมูล 
การให้ข้อมูลงานบริการภาครัฐในปัจจุบันมีความซับซ้อนสูง เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก ช่องทางการให้บริการที่มีทั้ง

แบบกายภาพ สายด่วน และช่องทางออนไลน์ ชนิดของข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย เช่น ข้อมูลสิทธิประโยชน์ การขออนุมัติอนุญาต ข้อมูล  
การท่องเที่ยว และข้อมูลสถิติต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 20 กระทรวงและ 483 หน่วยงาน ซึ่งล้วนแต่มีปริมาณมาก 
รวมถึงมีความต้องการและมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป19  

 

รูปที่ 29 โครงสร้างการให้ข้อมลูภาครัฐไทยในปัจจบุัน 

 ปัจจุบันผู้รบับริการก าลังประสบปญัหาหลัก 5 ข้อ อันเกิดจากการให้ข้อมูลงานบริการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
• ข้อมูลกระจัดกระจายอยูห่ลายแหง่ท าให้ต้องหาข้อมูลจากหลายแหล่ง 
• ไม่มีการจัดระเบยีบข้อมูลท าใหย้ากต่อการค้นหา 
• ผู้รับบริการเสียสิทธิในการรับบริการภาครัฐอื่นๆ เนื่องจากไม่ทราบขอ้มูลหรือไดร้ับข้อมูลทีผ่ิด 
• ข้อมูลที่พบอยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจยากและไม่สอดคล้องกับแหล่งอื่นๆ 
• ข้อมูลที่ไดร้ับไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไมส่ามารถรับบริการภาครัฐได้ 

                                                 
19 เอกสารพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 | World Bank Data Indicators on Tourism 2013 | OECD ‘Organisation for Economic Cooperation and 
Development’ Library | ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) | ส านักงานรัฐบาลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โครงการช่องทางการให้บริการ | ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
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รูปที่ 30 ประสบการณ์ของผูร้ับบรกิารภาครัฐในปัจจุบัน 

ภาครัฐสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ และให้ผู้รับบริการทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนผ่านจุดเดียว โดยสามารถแบ่งการพัฒนาการให้ข้อมูลได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 

• ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ (Physical Channel) โดยผู้รับบริการต้องเดินทางไปขอข้อมูลงานบริการ
ที่หน่วยงานผู้ให้บริการด้วยตัวเอง 

• ระดับที่ 2 การให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel) ผู้รับบริการสามารถขอข้อมูลงานบริการ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากแต่ละหน่วยงานผู้ให้บริการ ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างให้ข้อมูลแยกกัน 

• ระดับที่  3 การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมี ผู้ รับบริการเป็นศูนย์กลาง  (Customer Centric 
Information Portal) ศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลตามล าดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ 
และประเภทของงานบริการเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ ณ ปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว 
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รูปที่ 31 ระดับการพัฒนาของการให้ข้อมูลแก่ผูร้ับบริการ 
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  ในระดับที ่1 การให้ข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ โดยผู้รับบริการต้องเดินทางไปติดตอ่หน่วยงานภาครฐัเพื่อขอข้อมูลงานบรกิาร
ด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลานานและอาจไม่ตระหนักถึงข้อมูลงานบริการที่มีอยู่ทั้งหมด 

รูปที่ 32 การให้ข้อมลูผ่านช่องทางกายภาพ 

ในระดับที ่2 การให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับบริการสามารถหาข้อมลูต่างๆ ผ่านระบบของแต่ละหน่วยงานได้ ซึ่ง
จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล 

 
รูปที่ 33 การให้ข้อมลูผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
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  ในระดับที่ 3 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการผ่านจดุเดยีว โดยสามารถเลือกดูข้อมูลตามประเภทงานบริการและ
ตามล าดับประสบการณ์ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 

 

รูปที่ 34 การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจดุเดยีวโดยมผีู้รับบริการเปน็ศูนย์กลาง 

จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล  
ด้านการให้ข้อมูล ให้เป็นแบบผ่านจุดเดียวโดยมผีู้รบับริการเป็นศูนยก์ลาง  ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนการสร้างข้อมูล 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การให้ทุกข้อมูลงาน
บริการผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมลูด้านงานบริการภาครัฐ มรีูปแบบและเนือ้หาท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น รูปแบบภาษาท่ีใช้  เป็นต้น 

• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมูลภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการสถานะข้อมูล (Content Life 
Cycle) ตั้งแต่การสร้างข้อมูล การอนุมัติใช้ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล จนถึงการเลิกใช้งาน
ระบบ 

• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมูลภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการเวอร์ช่ันของข้อมูล (Version 
Control) เพื่อให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น  ส่วนของเนื้อหาของที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ผู้ที่ท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล วันและเวลาที่ท าการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล เป็นต้น 

• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมูลภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้ระบบ (Data 
Authorization) เช่น สิทธิของผู้สร้างข้อมูล  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น 

ตารางที่ 7 เป้าหมายการพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลดา้นการให้ข้อมูล ในขั้นตอนการสร้างข้อมลู 
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ขั้นตอนการค้นหาข้อมลู 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การให้ทุกข้อมูลงาน
บริการผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

• ระบบบริการผ่านช่องทางออนไลน์20  ที่ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลงานบริการของ
หน่วยงาน 

• ระบบบริการที่ผูร้ับบริการสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ฟังก์ช่ันค้นหาท่ัวไป (Generic Search) 
• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมลูภาครัฐส าหรับทุกงานบริการ  
• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมูลของภาครัฐท่ีสามารถค้นหาข้อมูลงานบริการตามความต้องการ

ของผู้รับบริการ เช่น ข้อมูลส าหรับบุคคล21  ข้อมูลส าหรับธุรกิจ22  และข้อมูลส าหรับ
นักท่องเที่ยว23 เป็นต้น  

• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมูลภาครัฐที่สามารถค้นหาข้อมูลบริการแยกตามประเภทของงาน
บริการ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสิทธิประโยชน์ เป็นต้น  

• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมูลภาครัฐที่สามารถเลือกดูข้อมูลที่ถูกค้นหาบ่อย (Popular 
Search) 

ตารางที่ 8 เป้าหมายการพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลดา้นการให้ข้อมูล ในขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การให้ทุกข้อมูลงานบริการ
ผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง 

• การแสดงผลของข้อมูลของแต่ละงานบริการมีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การเรียงล าดับ
ชนิดของเนื้อหา ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ เป็นต้น  

• ระบบบริการดาวน์โหลดข้อมูล รายการเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมลูภาครัฐที่น าเสนอข้อมลูในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย 
• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมูลประชาชนสามารถแสดงความเช่ือมโยงกระบวนการ

ท างานของแต่ละส่วนงาน (Process Workflow) เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตาม
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง 

• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมูลภาครัฐสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งานในแต่ละ
งานบริการและระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอื่นเพ่ือท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ตารางที่ 9 เป้าหมายการพัฒนาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลดา้นการให้ข้อมูล ในขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูล 

                                                 
20 ช่องทางออนไลน์ รวมถึง ช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์ และ ช่องทางมือถือ 
21 ข้อมูลส าหรับบุคคล หมายถึง ข้อมูลส าหรับกลุ่มบุคคล ที่มีต้องการข้อมูลแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่บุคคลนั้นๆจะประสบในตลอดช่วงชีวิต เช่น การแจ้งเกิด การเข้าศึกษา การเข้า
ท างาน เป็นต้น 
22 ข้อมูลส าหรับธุรกิจ หมายถึง ข้อมูลส าหรับการด าเนินธุรกิจต้ังแต่เริ่มธุรกิจจนกระทั่งยกเลิกกิจการ เช่น การวางแผนธุรกิจ การขยายธุรกิจ การยกเลิกกิจการ เป็นต้น 
23 ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว หมายถึง ข้อมูลส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การวางแผนการเดินทาง การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และการให้ข้อเสนอแนะการท่องเที่ยว เป็น
ต้น 
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ขั้นตอนการท าให้เป็นลักษณะเฉพาะ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  

ระดับท่ี 3 การให้ทุกข้อมูลงานบริการ
ผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง 

• ระบบสนบัสนุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
• ระบบของหน่วยงานมีความเช่ือมโยงกับระบบ Login กลางของภาครัฐ (Single Sign-

On) 
• เมื่อผู้ใช้งาน Login ผ่านระบบศูนย์กลางการให้ข้อมูลภาครัฐระบบสามารถแสดงข้อมูล

ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ (Personalization) 
• ระบบศูนย์กลางการให้ข้อมลูภาครัฐสามารถแสดงข้อมูลเป็นภาษาส าคัญอื่นๆ เช่น จีน 

ญี่ปุ่น รัสเซีย เป็นต้น 
ตารางที่ 10 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการให้ข้อมูล ในข้ันตอนการท าให้เปน็ลักษณะเฉพาะ 

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ให้ข้อมูลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 75% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีดความสามารถและ
พัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการ
ดังต่อไปนี้      

• ระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล (My Government Portal) ระบบศูนย์รวมข้อมูลที่แสดงข้อมูลของ
ประชาชนแบบครบวงจร โดยแสดงผลข้อมูลรายบุคคลเมื่อมีการ log in เข้าใช้งานระบบ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน ฯลฯ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ  
(Smart Government Kiosk) 

• ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน  (GovChannel) ระบบศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยให้ข้อมูลในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย ตามล าดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ 
และมีการแสดงความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ศูนย์กลางแอพพลิเคช่ัภาครัฐ (GAC), เว็บไซต์
กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal), ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)  

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 35 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการให้ข้อมูล 

 
รูปที่ 36 แผนการด าเนินการโครงการด้านการให้ข้อมูล  
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6.4 การรับฟังความคิดเห็น 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐไทยได้พยายามรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปของประชาชนคนไทยกว่า 67 ล้านคนทั่ว

ประเทศ โดยได้จัดตั้งหน่วยงานผู้รับเรื่องร้องเรียนประเภทต่างๆ โดยมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบกายภาพ สายด่วน 
และช่องทางออนไลน์24 ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าที่รับฟังเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะของประชาชนอยู่ 5 หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 25 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน26 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ27 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 111128 และ ศูนย์ด ารงธรรม29  

 

รูปที่ 37 โครงสร้างการให้บริการการรับฟังความคดิเห็นแก่ประชาชนในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลการจัดอันดับสากลด้านการรับฟังและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน World 
Justice Project พบว่าอันดับของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา จากอันดับที่ 42 ในปี 2013 เป็นอันดับที่ 68 ในปี 
2015 เนื่องจากบริบทและความท้าทายที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล โดยสามารถสรุปได้เป็น 3 ข้อหลัก ได้แก่ 

• ประชาชนมีความคาดหวังจากการให้บริการของภาครัฐที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บรกิารของ
ภาคเอกชน 

• การร้องเรียนหลายครั้งมีความซับซ้อนท่ีต้องการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน (Cross Agency) 
• ประชาชนร้องเรียนผ่านหลายช่องทางรวมถึงช่องทางที่ไม่ใช่ของรัฐ เช่น สื่อสังคมต่างๆ (Social Media) 

                                                 
24 ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.), ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ , Ministry of Public Health Thailand | Ministry of 
Education Contact Page, หน้าการติดต่อช่องทางการร้องเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ 
25 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน้าเกี่ยวกับ , Office of The Consumer Protection Board 
26 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา, Ombudsman Office   
27 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, Office of the National Human Rights Commission of Thailand 
28 ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลักส านักนายกรัฐมนตรี 1111 และเอกสารประกอบในหน้าหลัก 
29 ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, Damrongdhama Center , Ministry of Interior 
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รูปที่ 38 บริบทท่ีเปลี่ยนไปและความท้าทายในด้านการรับฟังความคดิเห็นจากประชาชน30 

รัฐบาลสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ด้านการรับฟังความคิดเห็น  ท าให้ภาครัฐสามารถเข้าใจ 
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถแบ่งระดับการ
พัฒนาด้านการรับฟังความคิดเห็นได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 

• ระดับท่ี 1 การร้องเรียนด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน (Physical Channel) ซึ่งประชาชนจะต้องเดินทางไปร้องเรียนกับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเอง 

• ระดับท่ี 2 การร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Complaint Channel) ประชาชนสามารถร้องเรยีน
กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบผ่านหลายช่องทางรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

• ระดับที่  3 ระบบแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก  (Proactive Integrated Case 
Management System) ภาครัฐเป็นผู้พยายามเข้าถึงอุปสรรคและความต้องการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุก
ช่องทาง และด าเนินการส่งปัญหาและข้อร้องเรียนที่ได้ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทันที โดยประชาชน
สามารถร้องเรียนเรื่องใดผ่านช่องทางใดก็ได้ (No Wrong Door)  

 

                                                 
30 ตัวชี้วัดด้าน Open Government ของโครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project) 
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รูปที่ 39 ระดับการพัฒนาของการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จากการรับฟังสู่การพยายามเข้าใจในเชิงรุก 

ทั้งนี้ข้ันตอนในการด าเนินงานในดา้นการรับฟังความคดิเห็นประชาชน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักได้แก ่
• ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (Capture) 
• ขั้นตอนการแก้ปัญหา (Resolve) 
• ขั้นตอนการติดตามและแจ้งผล (Track & Notification) 
• ขั้นตอนการท างานเชิงรุก (Proactivity) 

 
รูปที่ 40 ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นการรับฟังความคดิเห็น 

ในระดับที่ 1 การร้องเรียนด้วยตนเองที่หน่วยงาน ผู้ร้องเรียนต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเองที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้รับทราบเรื่องและด าเนินการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในระดับแรกนั้น ผู้ร้องเรียนจะไม่
สามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนได้โดยง่ายเนื่องจากไม่มีช่องทางที่เหมาะสมในการติดตามผล นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่มี
ข้อมูลเพียงพอในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเชิงรุก 

ในระดับที่ 2 การร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน โดยระหว่างการด าเนินการแก้ไขผู้ร้องเรียนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ รวมถึงมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรัฐเพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนและ
สามารถน าไปแก้ไขได้ในเชิงรุก 
  ในระดับที่ 3 ระบบแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก  มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนภาครัฐแบบ
บูรณาการ โดยผู้ร้องเรียนสามารถท าการร้องเรียนต่อภาครัฐเรื่องใดผ่านช่องทางใดก็ได้ (No Wrong Door) และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
ระบบจะด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Complex Case 
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Management) ท่ีสามารถติดตามสถานการณ์แก้ไขทุกเรื่องร้องเรียนได้ผ่านจุดเดียว รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางอื่นๆ เพื่อ
ท าการแก้ไขปัญหาต่างๆในเชิงรุก (Social Media Analytics) 

 
รูปที่ 41 ระดับการพัฒนาของการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน 

จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล 
ด้านการรับฟังความคิดเห็นให้เป็นแบบระบบแก้ไขเรื่องร้องเรียน และการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมี
รายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 

  



 

 

69 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

      

ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 ระบบแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและ
การเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 

• ระบบรับเรื่องร้องเรยีนของแต่ละหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์31 
• ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บประวัติข้อมูล  

เพื่อติดตามการแก้ไข 
• ระบบรับเรื่องร้องเรียนสามารถรับทุกเรื่องร้องเรียนของทุกหน่วยงานและสามารถรับ

เรื่องร้องเรียนผ่านได้หลายช่องทาง  
• ระบบรับข้อร้องเรียนสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน 

ตารางที่ 11 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการับฟังความคิดเห็น ในขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 ระบบแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและ
การเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 

• ระบบรับเรื่องร้องเรยีนสามารถบรหิารจัดการสถานะ การแกไ้ขปัญหาในแต่ละขั้น 
• ระบบรับเรื่องร้องเรียนสามารถส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 
• ระบบรับเรื่ องร้องเรียนสามารถระบุผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตามประเภท 

เรื่องร้องเรียน 
• ระบบรับเรื่องร้องเรียนสามารถส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

โดยอัตโนมัติเมื่อประชาชนร้องเรียนผิดหน่วยงาน 
ตารางที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการับฟังความคิดเห็น ในขั้นตอนการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนการติดตามและแจ้งผล 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 ระบบแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและ
การเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 

• ระบบรับเรื่องร้องเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาการแก้ไขเรื่องร้องเรียน (Case 
Resolution SLA) และเมื่อใกล้ครบก าหนดระบบสามารถแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

• ระบบรับเรื่องร้องเรยีนสามารถแจง้สถานะของแก้ไขปัญหาแกผู่้ร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง  
• ระบบรับเรื่องร้องเรยีนแสดงสถานะเรื่องร้องเรยีนของแต่ละหน่วยงานผ่านช่องทาง

เดียว 
ตารางที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการับฟังความคิดเห็น ในขั้นตอนการติดตามและแจ้งผล 

 

ขั้นตอนการท างานเชิงรุก 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 ระบบแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและ
การเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรับ
ฟังเสียงสะท้อนท่ีแท้จริงของประชาชน (Social Media Analytics) 

• ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ร้องเรียนที่มีต่อบริการภาครัฐ ณ จุดรับ
บริการ (Real-time Satisfaction Survey) 

• ระบบบูรณาการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภาครัฐ  (Citizen Complaint 
Dashboard) 

ตารางที่ 14 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการับฟังความคิดเห็น ในขั้นตอนการท างานเชิงรุก 

                                                 
31 ช่องทางออนไลน์ รวมถึง ช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์ และ ช่องทางมือถือ 
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 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ให้ความช่วยเหลือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 62% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีด
ความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงกา รพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้      

• ขยายผลศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ภาครัฐ  1111 (Integrated Complaint Management System) ยกระดับ
ประสิทธิภาพและการใช้งานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ให้เป็นระบบกลางที่สามารถเช่ือมโยงเรื่องร้องเรียนทุก
ประเภทของทุกหน่วยงานได้ ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการและติดตามสถานะข้อร้องเรียนของประชาชนทั้งหมด
ได้แบบบูรณาการ 

• ระบบวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis) ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์
ความพึงพอใจของการรับบริการ ณ จุดบริการ และการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นประชาชนจากช่องทางต่างๆ เช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อระบุอุปสรรคความต้องการของประชาชนให้สามารถน าไปแก้ไขในเชิงรุก 

โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 42 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการยืนยันตัวตนและการบริหารจดัการสิทธิ 

โดยแผนการด าเนินโครงการตามระยะเวลาดังกลา่ว 

 
รูปที่ 43 แผนการด าเนินการโครงการด้านการการรับฟังความคิดเหน็ 

6.5 โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบันการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการบริการอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครอบคลุมทุกงานบริการกลาง และยังขาดการ บูรณา

การด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและสนับสนุน
ระบบงานบริการกลางเพื่ออ านวยสะดวกให้กับประชาชน ควรมีการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล  เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังต่อไปนี้ 

• การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐ (Government Shared Infrastructure)  
บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล เช่น 
Government Information Network (GIN), Government Cloud (G-Cloud), Government Computer 
Emergency Response Team (G-CERT), Government Common Services (G-SaaS), ศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาล
ดิจิทัล  
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 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 44 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอเิล็กทรอนิกส ์

 
รูปที่ 45 แผนการด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานการใหบ้ริการอิเล็กทรอนิกส ์ 

6.6 การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
การท าให้บุคลากรภาครัฐเพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และให้ภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการ

ให้บริการในยุคดิจิทัลมากข้ึน เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังต่อไปนี้ 
• การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Capacity Building) สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 

รูปที่ 46 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครฐั 

 
รูปที่ 47 แผนการด าเนินการโครงการด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
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บทท่ี 7 ยุทธศาสตร์ที ่2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพประชาชน 
   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพประชาชนครอบคลุม 2 มาตรการ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ และ การ
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

7.1 การให้ความช่วยเหลือ 
  ปัจจุบันภาครัฐได้มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นจ านวนมากตลอดช่วงชีวิต ทั้งในรูปแบบเงินช่วยเหลือชนิดต่างๆ ตั้งแต่
เงินช่วยเหลือเด็กยากจน เงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน เบี้ยยังชีพคนพิการ ฯลฯ รวมถึงการช่วยเหลือด้านการศึกษา ด้านสุขภาพสาธารณสุข 
ตลอดจนถึงด้านที่พักอาศัย เพื่อให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเติบโตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

รูปที ่48 ภาพรวมงบประมาณการช่วยเหลือของภาครัฐปจัจุบันตลอดช่วงชีวิตของประชาชน32 

  หากแต่ในปัจจุบันความท้าทายหลกัท่ีภาครัฐต้องเผชิญในการให้ความช่วยเหลือมีอยู่ 5 ประการ33 ดังต่อไปนี้  
• ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างยากล าบาก เนื่องจากต้องท าการติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอข้อมูลความช่วยเหลือ โดยไม่สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้จากจุดเดียว 

• ผู้รับบริการเสียสิทธิในการรับความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐเนื่องจากไม่ทราบข้อมูล ด้วยเหตุที่ผู้คนเหล่านี้มีอุปสรรค
ทางภูมิศาสตร์ ทางภาษา หรือทางการเข้าถึงข้อมูลทั่วไป 

• ผู้รับบริการต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อท าการรับสิทธิต่างๆ ด้วยตัวเอง เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันสิทธิและคุณสมบัติในการได้รับสิทธิ ในขณะที่ยังไม่มีการบูรณาการงานบริการและข้อมูลรายบุคคลแบบครบวงจร 
ท าให้การตรวจสอบสิทธิมีความซับซ้อนและยุ่งยาก  

                                                 
32 เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ใต้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
33 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Report on ‘Structural Policies & Country Notes of Thailand’ | World Education Organization 
& Save The Children’s Report on ‘Pathways to a Better Future: A Review of Migrant Children in Thailand’ 
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• ประชาชนอาจน าเงินช่วยเหลือที่ได้รับไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องในปัจจุบันการให้เงินช่วยเหลือยังอยู่ในรูปแบบของ  
เงินสด ท าให้ภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ขอรับเงินช่วยเหลือได้น าเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่   

• การติดตามและประเมินประสิทธิผลของโครงการสามารถท าได้ยาก เนื่องจากไม่มีกลไกในการติดตามหรือประเมินผล  
ท าให้ภาครัฐไม่สามารถท่ีจะควบคุมการใช้สิทธิรายบุคคลได้อย่างท่ัวถึง 

 

รูปที่ 49 ความท้าทายหลักของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ 

ภาครัฐสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ทั้งด้านการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานบริการ  
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และด้านการยกระดับประสิทธิภาพงานบริการ 

• ระดับที่ 1 การให้บริการผ่านช่องทางกายภาพที่หน่วยงานผู้ให้บริการ (Conventional Social Service) โดย
ประชาชนต้องเดินทางไปทีศู่นย์บริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อค้นหาข้อมูลและขอรับความช่วยเหลือ หากแต่ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานนั้นอยู่ในรูปแบบของเงินสด จึงท าให้ยากต่อการติดตามและตรวจสอบการใช้สิทธิ 

• ระดับที่ 2 การให้บริการสังคมครบวงจร (One-Stop Social Service) โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความ
ช่วยเหลือทุกประเภท ณ ศูนย์บริการที่มีระบบออนไลน์สนับสนุนหรือด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้
ประชาชนสามารถรับเงินช่วยเหลือแบบจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ท าให้ภาครัฐสามารถติดตามและควบคุมการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือได้บางส่วน 

• ระดับที่ 3 การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก (Integrated & Proactive Social Service) โดย
ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงานท าให้สามารถก าหนดสิทธิ์รายบุ คคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
(One Citizen One Social Record) และสามารถให้บริการเชิงรุก เช่น ลงทะเบียนผู้รับสิทธิโดยอัตโนมัติหรือลงผ่าน
เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีระบบ Mobile Registration  สามารถได้รับความช่วยเหลือโครงการต่างๆ ผ่านบัตรในลักษณะ
บัตรเดบิตที่มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับภาครัฐ ซึ่งท าให้สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รูปที่ 50 ระดับการพัฒนาของการให้บริการความช่วยเหลือ 

ในระดับที่ 1 ข้อมูลบุคคลถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสารตามหน่วยงานโดยไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
จึงท าให้การประเมินและการวิเคราะห์เพื่อก าหนดสิทธิ์มีความยากล าบาก ประชาชนจึงต้องเดินทางไปขอข้อมูล ตรวจสอบการใช้สิทธิ์
ต่างๆ และลงทะเบียนด้วยตนเองตามจุดให้บริการของแต่ละหน่วยงาน เมื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณาแล้ว ประชาชนต้องเดินทางไปยัง
หน่วยงานเพื่อรับเงินช่วยเหลือด้วยตนเอง และเนื่องจากภาครัฐให้เงินช่วยเหลือในรูปแบบเงินสด ท าให้ภาครัฐติดตามและควบคุมการใช้
จ่ายของผู้ใช้สิทธ์ิได้ยาก และอาจไม่สามารถพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้สิทธ์ิได้อย่างถ่องแท้ 

ในระดับที่ 2 ข้อมูลของบุคคลถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐจึงสามารถก าหนดสิทธิ์ของแต่ละบุคคลได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้หน่วยงานยังไม่สามารถเห็นภาพที่สมบูรณ์ของสิทธิ์ที่
บุคคลพึงจะได้รับ  หากประชาชนต้องการทราบสิทธิ์ท่ีตนพึงได้รับ สามารถเลือกที่จะเดินทางไปติดต่อหน่วยงาน ณ ศูนย์บริการจุดเดียว 
(One-Stop Social Service) ผ่านช่องทางกายภาพหรือช่องทางออนไลน์ จากนั้นประชาชนสามารถรับเงินช่วยเหลือจากการโอนเงินเข้า
บัญชีโดยตรง จึงไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปรับสิทธ์ิและใช้สิทธ์ิที่หน่วยงานผู้ให้บริการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวท าให้ภาครัฐสามารถก าหนดสิทธ์ิให้
สอดคล้องกับรายการช่วยเหลือ และติดตามควบคุมการไหลเวียนของเงินช่วยเหลือได้แม่นย ายิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่ภาครัฐได้รับทราบ
และน าข้อมูลรายจ่ายต่างๆไปวิเคราะห์ ท าให้สามารถก าหนดทิศทางของการช่วยเหลือโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน 

ในระดับที่ 3 มีการบูรณาการข้อมูลอย่างครบถ้วนจากทุกหน่วยงานภาครัฐท าให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการ
รายบุคคล ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐสามารถก าหนดสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับรายบุคคล และสามารถให้บริการทางสังคมได้ใน
รูปแบบบูรณาการและเชิงรุก (Integrated and Proactive Social Service) เมื่อภาครัฐมีมุมมองของประชาชนรายบุคคลแล้ว (One 
Citizen One Social Record) ภาครัฐสามารถแจ้งสิทธ์ิให้แก่ประชาชนได้ในเชิงรุก เช่น การติดต่อผ่าน SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์
ที่บันทึกข้อมูลส่วนตัว ในกรณีที่ประชาชนขาดการติดต่อทางสังคม หรือไม่มีความสามารถท่ีจะเข้าถึงภาครัฐ ภาครัฐก็สามารถให้บริการ
เชิงรุกโดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามเดนิทางไปติดตอ่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยมีระบบลงทะเบียนและกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัต ิจากนั้น
ประชาชนจะได้รับบัตรในลักษณะบัตรเดบิตที่มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับภาครัฐเพื่ อรับและใช้สิทธิ์ต่างๆ โดยไม่ต้องค านึงถึงการมีบัญชี
ธนาคารหรือการเก็บเงินสด ในขณะเดียวกันภาครัฐจะได้รับประโยชน์จากการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายรายบุคคล และ
สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่ประชาชนสามารถใช้งานบัตรตามขอบเขตที่ภาครัฐก าหนดไว ้
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รูปที่ 51 ระดับการพัฒนาของการให้ความช่วยเหลือในแตล่ะขั้นตอนของการบริการ 

  จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล 
ด้านการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก และ Universal Debit Card ภายในระยะเวลา 3 ปี 
โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการก าหนดสิทธิ์  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการให้บริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• ฐานข้อมูลประชาชนเพื่อใช้ในการก าหนดสิทธิ์ที่ภาครัฐควรให้ช่วยเหลือประชาชน  
โดยแยกข้อมูลตามหน่วยงาน 

• ระบบบูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้อง  
• ระบบข้อมูลประชาชนสามารถแบ่งกลุ่มบุคคล เพื่อวิเคราะห์และก าหนดสิทธิ์ที่แต่ละ

กลุ่มบุคคลควรได้รับความช่วยเหลือ   
ตารางที่ 15 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอนการก าหนดสิทธ์ิ 

ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมลูและคุณสมบัติในการใช้สิทธิ์  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการให้บริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• ระบบส าหรับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐใช้ในการตรวจสอบสิทธ์ิต่างๆ ท่ีประชาชนพึงจะได้รับ  
• ระบบแสดงข้อมูลสิทธิ์ต่าง ๆ ของประชาชนพึงจะได้รับ โดยสามารถแสดงข้อมูลเป็น

รายบุคคล  
• ระบบมีการแจ้งเตือนประชาชนเปน็รายบุคคลถึงสิทธ์ิที่พึงจะไดร้ับเช่น การส่ง SMS ถึง

ผู้ประสบภยัน้ าท่วมเพื่อให้ได้รับขอ้มูลเรื่องเงินช่วยเหลือ เป็นต้น 
• ระบบอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธ์ิที่ตนเองพึงจะได้รับผ่าน

ช่องทางออนไลน์ (Self-Eligibility Check) 
ตารางที่ 16 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอนการเขา้ถึงข้อมูลและคณุสมบัติในการใช้

สิทธ์ิ  

  



 

 

77 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

      

ขั้นตอนการลงทะเบียน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการให้บริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใช้ในอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อลงทะเบียน
รับสิทธิ์ทุกชนิด (One-stop Social Service Registration) และสามารถเช่ือมโยงกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน 

• ระบบลงทะเบียนกลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและรับสทิธิทุกประเภทจาก
ทุกหน่วยงานภาครัฐ (Integrated Registration System)  

• ระบบกรอกข้อมลูลงบนฟอร์มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสไ์ด้อย่างอัตโนมัติ (Pre-fill 
Registration Form)  

• ระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนสิทธิ์แทนประชาชนโดยอัตโนมัติ  (Automatic 
Registration) เช่น เมื่อประชาชนอายุถึง 60 ปีประชาชนได้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ถึงแม้ไม่ได้มาลงทะเบียนสิทธ์ิไว้ล่วงหน้า 

• เครื่องมือเคลื่อนที่ (Mobility Tools) ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนส าหรับตรวจสอบและลงทะเบียนรับสิทธิ์ เช่น  แอพพลิเคช่ัน
ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิบน Smart Phone เป็นต้น 

• ระบบอ านวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถด าเนินการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ (Self-Service Registration) 

ตารางที่ 17 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอนการลงท าเบียน 

ขั้นตอนการรับสิทธิ์และใชส้ิทธิ ์
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการให้บริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• บัตรเดบิตร่วม (Universal Debit Card) มีการเก็บข้อมูลของผู้ถือบัตร เช่น หมายเลข
บัตรประชาชน ข้อมูลสิทธ์ิต่างๆของผู้ถือบัตรที่พึงจะได้รับ เป็นต้น 

• บัตรเดบิตร่วม (Universal Debit Card) สามารถใช้ตรวจสอบและบันทึกการใช้สิทธิ์
ต่างๆ ผ่านเครื่องอ่านบัตร โดยสามารถด าเนินการตรวจสอบสิทธิ์ ณ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   

• บัตรเดบิตร่วม (Universal Debit Card) สามารถใช้ตรวจสอบและบันทึกการใช้สิทธิ์
ต่างๆ ผ่านเครื่องอ่านบัตร โดยสามารถด าเนินการตรวจสอบสิทธ์ิ ณ ธนาคาร 

• ระบบจัดเก็บข้อมูลการท าธุรกรรมทุกประเภทท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตร่วม 
(Universal Debit Card) 

ตารางที่ 18 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอนการรบัสิทธิ์และใช้สิทธ์ิ 

  



 

 

78 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนการวัดผล / การตรวจสอบสิทธิ ์
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบการให้บริการสังคมแบบ
บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 
Proactive Social Service) 

• ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมต่างๆ ของบัตร  เดบิตร่วม  (Universal 
Debit Card) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจ่ายเงินช่วยเหลือของภาครัฐ, การใช้สิทธิ์
ต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อน าข้อมูลมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดท านโยบายด้านการให้
ความช่วยเหลือของภาครัฐในอนาคต (Benefits Tracking & Evaluation) 

ตารางที่ 19 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอนการวดัผล / ตรวจสอบสิทธ์ิ 

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ให้ความช่วยเหลือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 62% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีด
ความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงกา รพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้   

• โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (Integrated Social Benefits) บูรณา
การฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ ให้มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอส าหรับน ามาก าหนด
นโยบายการช่วยเหลือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพไม่ซ้ าซ้อน รวมถึงช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธ์ิต่างๆ 
ที่พึงจะได้รับ และท าให้หน่วยงานภาครัฐทราบถึงประสิทธิภาพของนโยบายการให้ความช่วยเหลือสามารถติดตามได้ว่า
ประชาชนน าเงินช่วยเหลือไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

• โครงการระบบช าระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใช้บัตร (Universal Benefits Card) พัฒนาระบบการ
ให้เงินช่วยเหลือภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อเพ่ิมช่องทางการขอรับเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนในการ
เลือกใช้ โดยภาครัฐจะใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขอื่นใดของผู้รับสิทธ์ิเป็นการระบุผู้รับเงิน รวมถึงออกบัตร
เดบิตให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการน าเงินสวัสดิการที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 52 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือ 

 
รูปที่ 53 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือ 
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7.2 การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 
การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจรเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานและผลักดันให้ประชาชนเป็น 

ผู้ขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าโดยมีอัตราการ
ว่างงานท่ีต่ าถึง 0.6%34 ซึ่งก่อให้เกิดผลดีแก่ทั่วท้ังสังคม โดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ที่ต้องพึงพาผู้อื่นรวมถึงการเพิ่ม
ก าลังซื้อประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามตลาดแรงงานของไทยยังมีความท้าทายหลักทั้งในเชิงปริมาณ ซึ่งยังมีปัญหาการ
ขาดแรงงานคนไทยอยู่อย่างต่อเนื่องและต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากขึ้นทุกปี35 และเชิงคุณภาพ ซึ่งแรงงานไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ มีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อช่ัวโมงท างานในระดับต่ า36 ท าให้ภาครัฐยังคงต้องมีหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีผลิตผลทั้งแง่คุณภาพและปริมาณ 

 

รูปที่ 54 ความท้าทายด้านแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน 

เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงานไทย จ าเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก ซึ่ง
ต่างล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปผู้เกี่ยวข้องทางตลาดแรงงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ ภาครัฐ ผู้จ้างงาน 
สถานศึกษา ผู้ท างาน และผู้สมัครงาน 

                                                 
34 อัตราการว่างงาน, ฐานข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ | สถิติแรงงานรายเดือน, ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ, National Labour Information Center 
35 รายงานรายปีของ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว , Office of Foreign Workers Administration 
36 The Conference Board Total Economy Database 1950-2013 | Eurostat European Commission Database Country List 
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• ภาครัฐ ต้องการที่จะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการจัดท ามาตรการและ
นโยบายภาครัฐ เช่น ทุนการศึกษา การฝึกอบรม เป็นต้น 

• ผู้จ้างงาน ต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการ
ท างาน 

• สถานศึกษา ต้องการเข้าใจความต้องการเชิงทักษะของตลาดแรงงานเพื่อสามารถจัดการฝึกอบรมทักษะภายใต้ความ
ต้องการของตลาด 

• ผู้ท างาน ต้องการได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และต้องการได้รับการฝึกอบรมทักษะ  
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพ 

• ผู้สมัครงาน ต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลการจัดหางานภายในแหล่งเดียว โดยมีการจับคู่งานที่ตรงตามคุณสมบัติและทักษะ
ของผู้สมัครงาน และต้องการทราบถึงความต้องการด้านทักษะของแรงงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ถูกต้อง 

 
รูปที่ 55 การวิเคราะหค์วามต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน 

ทั้งนี้ภาครัฐสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ และให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดแรงงาน ทั้งในภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ สามารถร่วมมือกันเพื่อพัฒนาตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้สามารถแบ่งระดับการพัฒนา
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 

• ระดับที่ 1 การบริการจัดหางานทางกายภาพ (Job Center) โดยศูนย์จัดหางานจะช่วยจับคู่นายจ้างและผู้หางาน  
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพการงาน จัดอบรมทักษะ และบริหารจัดการสวัสดิการแรงงาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
ท างานยังพึ่งพาการใช้เอกสารเป็นหลักและผู้ใช้บริการต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง 

• ระดับที่ 2 การบริหารแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Labour Services) โดยยกระดับการให้บริการด้าน
แรงงานสู่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้การจัดหางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีตัวเลือกในการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย
ผ่าน e-learning และสามารถลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ยังไม่สามารถบูรณา
การข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานได้ 
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• ระดับที่ 3 การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labour Market) จากการบูรณาการ
ฐานข้อมูลตลาดแรงงานและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ ณ จุด โดยน าการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
(Data Analytics) ในการจับคู่หางาน การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ การฝึกอบรมและพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการงาน และ
การปรับสมดุลตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

รูปที่ 56 ระดับการพัฒนาของการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน  
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ในระดับที่ 1 ผู้หางานและผู้จ้างงานจ าเป็นต้องติดต่อศูนย์ให้บริการผ่านช่องทางกายภาพ ท าให้ต้องเดินทางไปติดต่อด้วย
ตนเอง ซึ่งใช้เวลานานและเป็นภาระที่หนักส าหรับการท างานทั้งสองฝ่ายการได้รับข้อมูลทั้งความรู้ส าหรับพัฒนาฝีมือแรงงานและต าแหน่ง
ว่างงานมีจ ากัดเฉพาะงานในท้องถิ่นเนื่องจากวิธีการบันทึกข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร  

 

รูปที่ 57 ศูนย์บริการจัดหางานทางกายภาพของตลาดแรงงาน 

  ในระดับที่ 2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดหางาน การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ และการ
คุ้มครองแรงงาน ผู้สมัครงานสามารถท่ีจะค้นหาต าแหน่งว่างงานได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกันผู้จ้างงานก็สามารถส่งข้อมูล
ต าแหน่งงานว่างผ่านระบบเช่นเดียวกัน อีกทั้งผู้สมัครงานยังสามารถพัฒนาฝีมือได้ผ่านระบบ e-learning และยังสามารถค้นหา
สวัสดิการที่พึงจะได้รับผ่านช่องทางเดียวกัน ซึ่งในระยะนี้ แต่ละหน่วยงานได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการท างานของแต่
ละหน่วยงาน แต่ยังขาดการบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

รูปที่ 58 การบริการแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดแรงงาน  
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ในระดับที ่3 ภาครัฐจะผู้กระตุ้นให้เกิดการจัดการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของทุก
ภาคส่วน เช่น การจัดหางาน การให้ค าปรึกษา การพัฒนาทักษะความรู้ การเก็บข้อมูลแรงงาน ทั้งหมด ณ  จุดเดียว ซึ่งการบูรณาการ
ข้อมูลข้ามหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกัน สามารถช่วยให้ภาครัฐเข้าใจถึงกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแรงงานได้มากขึ้นจาก
มุมมองเดียว ตลอดจนภาครัฐสามารถท่ีจะดแูลแรงงานในระดับรายบุคคลไดต้ลอดช่วยชีวิตการท างาน โดยสามารถท าการส่งเสรมิความรู้
และทักษะทีต่้องการเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตในอนาคตต่อไป  

 

รูปที่ 59 การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานผ่านระบบบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการจัดหางาน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual 
Labour Market) 

• ระบบบูรณาการข้อมูลจัดหางาน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหาต าแหน่งว่างงานที่มีอยู่ทั้งหมดได้ผ่านช่องทางเดียว 
(Integrated Online Job Listing and Application) 

• ระบบจัดเก็บข้อมูลและคุณสมบัติผู้หางานรายบุคคล เช่น ข้อมูลพื้ นฐาน ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน และทักษะอื่นๆ เป็นต้น (Applicant Profile 
Management)    

• ระบบสามารถค้นหาและติดต่อผู้หางานท่ีมีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสมกับต าแหนง่
งานที่ผู้ประกอบการเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์  (Online Recruitment for 
Employers) 

• ระบบวิเคราะห์คุณสมบัตแิละทักษะของผู้หางาน เพื่อระบุต าแหน่งงานว่างให้เหมาะสม
ตรงกับคุณสมบัติของผู้หางาน (Data Analytics for Job Matching) 

ตารางที่ 20 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ขั้นตอนการจัดหางาน 

ขั้นตอนการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual 
Labour Market) 

• ระบบบริการข้อมูลหลักสูตรและการอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้หางานและผู้มีงานท าสามารถพัฒนาทักษะได้ด้วยตนเอง (e-
Learning) 

• ระบบออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ (Online 
Certification System)   

• ระบบวิเคราะห์คุณสมบัติผู้หางานรายบุคคล และสามารถระบุทักษะที่ผู้หางานควร
พัฒนา เพื่อเพ่ิมโอกาสในการหางาน (Skill Gap Analysis and Recommendation) 

• ระบบแนะน าหลักสูตรการอบรมแก่ผู้หางานเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้หางาน 
• ระบบที่อัพเดทคุณสมบัติและทักษะของผู้หางานโดยอัตโนมัติ เมื่อส าเร็จการฝึกอบรม

ผ่านระบบ e-Learning 
• การบริการให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าด้านการหางานและการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานจากผู้ เ ช่ียวชาญของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  (Online Career 
Counseling) 

ตารางที่ 21 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ขั้นตอนการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
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ขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิแรงงาน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual 
Labour Market) 

• ระบบริการที่สามารถร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์แรงงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (Online Labor Protection Request) 

• ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์แรงงานแบบครบวงจร 
ตั้งแต่เริ่มการบันทึกเรื่องร้องเรียนจนถึงการแก้ปัญหา (Case Management) 

• การบริการลงทะเบียนใช้สิทธิ์สวัสดิการแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์  (Online 
Benefits Registration) 

• ระบบสามารถแสดงความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนและการได้รับการคุ้มครองสิทธิ์
แรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Status Tracking) 

• ระบบแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียนคนว่างงานเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานที่ผู้ว่างงาน
พึงจะได้รับในเชิงรุก เช่น ข้อมูลเงินทดแทนที่พึงจะได้เมื่อมาลงทะเบียนผู้ว่างงาน  
(Proactive Engagement) 

• ระบบการช่วยเหลือแรงงานแบบบูรณาการ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลสวัสดิการแรงงาน
และสิทธิ์ต่างๆ เพื่อภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือให้ความ
ช่วยเหลืออื่นๆ แก่แรงงานในเชิงรุก เช่น การให้บริการจัดหางานเมื่อถูกเลิกจ้าง หรือ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง เป็นต้น 

• ระบบสามารถอ านวยการบริการออนไลน์ประกันสังคมได้ครบวงจร โดยเช่ือมโยงสิทธิ
ประกันสังคมแก่ผู้ใช้บริการ และ บริหารการแลกเปลี่ยนทางการเงินอย่างอัตโนมัติ 
(Automatic Welfare Assistance)   

ตารางที่ 22 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิแรงงาน 

ขั้นตอนการวางแผนแรงงาน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร (Integrated Virtual 
Labour Market) 

• ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแรงงานจากหน่วยงานต่างๆ  
เพื่อระบุและคาดการณ์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต 
(Workforce Planning) 

• ระบบวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและปริมาณแรงงานเพื่อน าผลวิเคราะห์
มาสนับสนุนการจัดท ามาตรการและนโยบายภาครัฐท่ีเหมาะสม อาทิ การวางแผนการ
อบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาที่ตรงกับความต้องการตลาด เป็นต้น 
(Labor Demand and Supply Analysis) 

ตารางที่ 23 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ขั้นตอนการวางแผนแรงงาน 
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 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่าปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 69% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีด
ความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้   

 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (Labour Market Intelligence Centre) ระบบบูรณาการและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต เพื่อน าผลการวิเคราะห์มา
สนับสนุนการจัดท ามาตรการและนโยบายภาครัฐ  รวมถึงการวางแผนการอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษา
ต่างๆ 

 ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์ ( Integrated Virtual Labour Market) ระบบศูนย์รวมข้อมูลและการให้บริการด้าน
แรงงานโดยการใช้ระบบวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานโดยรวม เช่น การวิเคราะห์จับคู่ผู้ว่างงานกับต าแหน่งงาน
ที่เหมาะสม ระบบแนะน าหลักสูตรและการฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสมกับผู้ว่างงานพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตนเอง และการให้
ข้อมูลสิทธ์ิและสวัสดิการต่างๆ ที่ภาครัฐมี 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 60 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

 
รูปที่ 61 แผนการด าเนินการโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 
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บทท่ี 8 ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจครอบคลุม 6 มาตรการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ภาษีและรายได้ 

8.1 การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญของไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยภาคการเกษตรมีสัดส่วนต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ถึง 12% และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท 
(คิดเป็น 17%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด37) ยิ่งไปกว่านี้ประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรกว่า 16 ล้านคน (คิดเป็น 
40% ของการจ้างงานท้ังหมดในประเทศ38) แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีจ านวนเกษตรกรที่ยากจนและเสีย่งจะจนกว่า 2.1 ล้านครัวเรอืน 
(คิดเป็น 36% ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด39) จึงเป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่ภาครัฐต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร  

 

รูปที่ 62 ความส าคัญของภาคการเกษตรในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ในด้านของการเพิ่มรายได้เกษตรกรนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายเรื่องหนึ่งส าหรับรัฐบาล เนื่องจากมีอุปสรรคทั้งในมิติการสร้างรายได้ 
และในมิติการลดรายจ่ายและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

เมื่อพิจารณามิติด้านรายได้ เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนพื้นท่ีเพาะปลูก โดยมีเกษตรกรกว่า 1.4 ล้านครัวเรือน 
หรือเกษตรกรกว่า 39% ที่มีเนื้อที่เพาะปลูกต่ ากว่า 10 ไร่ อีกทั้งเกษตรกรไทยยังมีผลผลิตต่อไร่ต่ า40 เนื่องจากมีการปลูกพืชที่ไม่
เหมาะสมกับพื้นที่ และขาดความรู้ที่เพียงพอในการท าการเกษตร ท าให้มีผลผลิตต่อไร่น้อยกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น การผลิตข้าวเปลือก

                                                 
37 ธนาคารโลก (World Bank) และ สถิติการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ปี 2557 
38 ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ 2554 
39 สถิติเกษตรกรยากจนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555 
40 ส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2551 
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ไทยมีผลผลิตต่อไร่น้อยกว่าเวียดนามเกือบเท่าตัว41 นอกจากนี้ ราคาผลผลิตทางการเกษตรยังมีความไม่แน่นอนและแปรผันอยู่
ตลอดเวลา โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา มีการผันผวนกว่า 3 เท่าตัว ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่คงท่ี42 

 

รูปที่ 63 ข้อมูลเชิงสถิติด้านรายไดข้องเกษตรการ 

  ในมิติด้านรายจ่าย เกษตรกรประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงขึ้น อาทิ ต้ นทุนการผลิต
ข้าวเปลือกเฉลี่ยทั้งประเทศมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม 4.2% ต่อปี43 ท าให้เกษตรกรยังต้องพึ่งพาการกู้หนี้นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไป โดยพบว่า กว่า 39% ของหนี้สินของชาวนาเป็นหนี้นอกระบบ44 นอกจากนี้ภาคการเกษตรยังมีความเสี่ยง
อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหลายปัจจัย จากสถิติปี 2553 พบว่า 10% ของมูลค่าข้าวทั้งประเทศได้รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติต่างๆ คิดเป็นตัวเลขความเสียหายรวมถึงกว่า 38,907 ล้านบาท45 

                                                 
41 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติปี 2556 
42 U.S Department of Agriculture (USDA) ปี 2547–2557 
43 รายงานข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
44 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
45 บทสรุปรายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรปี 2553 ฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภับธรรมชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร 
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รูปที่ 64 ข้อมูลเชิงสถิติด้านรายจ่ายของเกษตรกร 

รัฐบาลสามารถน าขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรตลอดทั้งวงจร โดยมุ่งเน้นการให้
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร และการอ านวยความสะดวกเกษตรกรในการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ  
ตลอดวงจรการด าเนินงาน ตั้งแต่การวางแผน การรวบรวมปัจจัยการผลิต การปลูกและดูแลรักษา การรับมือกับภัยต่างๆ จนถึงการเก็บ
เกี่ยวและขายผลผลิต 
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รูปที่ 65 การน าขีดความสามารถเชิงดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพภาคการเกษตรตลอดวงจร 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการยกระดับประสิทธิภาพในภาคการเกษตรตลอดทั้งวงจร  
โดยสามารถแบ่งการพัฒนาได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 

• ระดับที่ 1 การเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farmer) โดยเกษตรกรเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างจากประสบการณ์ที่
ตนเองมี ตั้งแต่การเลือกพืชที่จะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิต และจะเดนิทางมาติดตอ่หน่วยงานภาครัฐต่อเมือ่
มีปัญหา  

• ระดับที่ 2 การเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทั่วไป (Information-led Farmer) โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต แต่มีข้อจ ากัดคือเกษตรกรต้องน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

• ระดับที่ 3 การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ  (Connected Farmer with Real Time 
Analytics) โดยภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับน ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลและงาน
บริการที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกตลอดเวลา ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 
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รูปที่ 66 ระดับการพัฒนาของการน าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร  
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ในระดับที่ 1 ภาครัฐไม่มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายด่วน หรือเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ท าให้
เกษตรกรต้องตัดสินใจทุกอย่างในทุกขั้นตอนการด าเนินงานโดยอาศัยจากประสบการณ์ที่ตนเองมี ถ้าหากเกษตรกรต้องการข้อมูลใดๆ 
หรือประสบปัญหาจะต้องเดินทางไปขอข้อมูลด้วยตนเองตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ส่งผลให้ผลผลิต
ที่ได้ขาดมาตรฐานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

 

รูปที่ 67 การท าการเกษตรแบบดัง้เดิม 
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ในระดับที่ 2 เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปผ่านช่องทางบริการต่างๆของภาครัฐ เช่น ช่องทางกายภาพ สายด่วน และ
เว็บไซต์ แต่ต้องน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ดังนั้นการน าข้อมูลมาใช้จึงมีข้อจ ากัดโดยขึ้นอยู่
กับพื้นฐานความรู้และความสามารถของเกษตรกร และเนื่องจากต้องใช้เวลาเพื่อที่จะเข้าถึงและประมวลข้อมูล จึงท าให้ข้อมูลที่ได้มาไม่
เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์เท่าที่ควร 

 

รูปที่ 68 การเกษตรด้วยการประยกุต์ใช้ข้อมูลทั่วไป 
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  ในระดับที่ 3 เนื่องจากมีการภาครัฐมีข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกรแต่ละคน จึงสามารถให้ข้อมูลงานบริการ และให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรแบบรายบุคคลผ่านการบูรณาการข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยภาครัฐเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านช่องทางส่วนตัว
ของเกษตรกรแต่ละรายในเชิงรุก เช่น ผ่านข้อความทางโทรศัพท์ ท าให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ทันสมัยส าหรับการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

 

รูปที่ 69 การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบรูณาการ 

จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล  
ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะ
น าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการวางแผน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ 

• ระบบเก็บสถิติข้อมูลย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์โดยแยกข้อมูลตามพื้นที่ เช่น ข้อมูล
ผลผลิตต่อไร่ ข้อมูลราคาขาย และข้อมูลต้นทุนการผลิตของพืชแต่ละชนิด (Area-
based Agricultural Statistics) 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความต้องการของผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ า (End-to-end Value Chain Planning) เช่น การค านวณปริมาณความ
ต้องการอ้อยสดจากการวิเคราะห์ความต้องการ น้ าตาล กากน้ าตาล กากอ้อย เอทานอล 
และผลิตภัณฑ์อ้อยอื่น ๆ ของตลาด เป็นต้น 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกรเพื่อระบุประเภทเกษตรกรรมที่เหมาะสมต่อ
เกษตรกรเป็นรายบุคคล  และเพื่อให้ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด
(Personalized Advice on Agricultural Zoning)  

• ระบบบูรณาการข้อมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดง
ข้อมูลเกษตรกรเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ ข้อมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได้ หนี้สิน 
ต้นทุน เป็นต้น 

• มีข้อมูลช่องทางติดต่อกับเกษตรกรเป็นรายบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเชิงรุกแก่เกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมการผลิตจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์โดรน 
(Drone) เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพดิน ข้อมูลระดับน้ า ภาพถ่ายทางอากาศ 
เป็นต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นย า 

ตารางที่ 24 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการวางแผน 
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ขั้นตอนการรวบรวมปัจจัยการผลิต 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ 

• ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ผลติวัตถุดิบการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์46  เช่น ข้อมูล
ราคาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธ์ุ เพื่อน ามาเปรียบเทียบราคา เป็นต้น 

• ระบบบูรณาการข้อมูลสามารถวิเคราะห์ความต้องการปัจจัยการผลิตในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็น
ข้อมูลให้แก่เกษตรกรในการบริหารจัดการ เช่น เกษตรกรสามารถร่วมกันซื้อวัตถุดิบเพื่อให้
ได้ราคาที่ถูกลง เป็นต้น 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับเกษตรกร เช่น วิเคราะห์คุณภาพของดิน วิเคราะห์พันธุ์พืชที่
ควรปลูกในพ้ืนท่ี  เพื่อค านวณชนิดและปริมาณของปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรแต่ละรายต้อง
จัดเตรียม  

• ระบบบูรณาการข้อมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดงข้อมูล
เกษตรกรเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ ข้อมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได้ หนี้สิน ต้นทุน  
เป็นต้น 

• มีข้อมูลช่องทางติดต่อกับเกษตรกรเป็นรายบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถ
ส่งข้อมูลข่าวสารเชิงรุกแก่เกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมการผลิตจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์โดรน (Drone) 
เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพดิน ข้อมูลระดับน้ า ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น  
เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นย า 

ตารางที่ 25 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการรวบรวมปัจจัยการ
ผลิตขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษา 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ 

• ระบบให้ความรู้เกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น 
ความรู้การเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ เป็นต้น 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรเป็นรายวัน เช่น ปริมาณน้ าและปุ๋ยที่ควร
จะใช้ภายใต้สภาพอากาศของวันน้ันๆ เคล็ดลับการดูแลรักษาในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น 

• ระบบบูรณาการข้อมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดงข้อมูล
เกษตรกรเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ ข้อมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได้ หนี้สิน ต้นทุน  
เป็นต้น 

• มีข้อมูลช่องทางติดต่อกับเกษตรกรเป็นรายบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถ
ส่งข้อมูลข่าวสารเชิงรุกแก่เกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมการผลิตจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์โดรน (Drone) 
เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพดิน ข้อมูลระดับน้ า ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น  
เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นย า 

ตารางที่ 26 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการดูแลรักษา 

                                                 
46 ช่องทางออนไลน์ รวมถึง เว็บไซต์ อีเมล์ และ แอพพลิเคชั่นมือถือ 
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ขั้นตอนการรับมือกับภัยธรรมชาติ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ 

• ระบบบูรณาการและให้ข้อมูลการจัดการภัยธรรมชาติโดยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Predictive Disaster Data Integration) 

• ระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติทั้งภัยที่ก าลังเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการรับมือ
ภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรเป็นรายบุคคล 

• ระบบบูรณาการข้อมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดง
ข้อมูลเกษตรกรเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ ข้อมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได้ หนี้สิน 
ต้นทุน เป็นต้น 

• มีข้อมูลช่องทางติดต่อกับเกษตรกรเป็นรายบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเชิงรุกแก่เกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมการผลิตจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์โดรน 
(Drone) เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพดิน ข้อมูลระดับน้ า ภาพถ่ายทางอากาศ 
เป็นต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นย า 

ตารางที่ 27 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการรับมือกับภัยธรรมชาติ  

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขาย 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ 

• ระบบฐานข้อมลูแสดงราคาซื้อขายผลผลติแบบตอบสนองทันที (Real time) โดยเก็บ
ข้อมูลจากผูร้ับซื้อผลผลติทั้งหมดในประเทศ 

• ระบบให้ค าแนะน าการขายผลผลติแก่เกษตรกรเป็นรายบุคคล 
• ระบบรวบรวมข้อมูลผลผลิตในระดับพื้นที่ เช่น ข้อมูลการเก็บเกี่ยวของพื้นที่เกษตร

ข้างเคียง เพื่อให้ข้อมูลแก่เกษตรกรบริการจัดการในการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ 
• ระบบบูรณาการข้อมูลเกษตรกรแบบครบวงจร (Single View of Farmer) โดยแสดง

ข้อมูลเกษตรกรเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ ข้อมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได้ หนี้สิน 
ตน้ทุน เป็นต้น 

• มีข้อมูลช่องทางติดต่อกับเกษตรกรเป็นรายบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเชิงรุกแก่เกษตรกรโดยตรง (Connected Farmer) 

• ระบบเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมการผลิตจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์โดรน 
(Drone) เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพดิน ข้อมูลระดับน้ า ภาพถ่ายทางอากาศ 
เป็นต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นย า 

ตารางที่ 28 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร ข้ันตอนการเก็บเกี่ยวและขาย 

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า  ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 67% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิด
ช่องว่างขีดความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงก ารพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้    

• ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร (Agricultural Intelligence Centre) มีการบูรณาการข้อมูลด้าน
การเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลความต้องการของสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ข้อมูลอัตรา
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การผลิต รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การท า
เกษตรโซนนิ่ง 

• ระบบให้ค าแนะน าเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก (Connected Farmer) ระบบวิเคราะห์และให้ค าแนะน าที่เหมาะสม
ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุกผ่านช่องทางส่วนตัว เช่น แนวทางและวิธีการปลูกที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อแนะน าของสภาพอากาศแต่ละวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี ้

 
รูปที่ 70 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร 

รูปที่ 71 แผนการด าเนินการโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร 
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8.2 การท่องเที่ยว 
  ภาคการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ที่สามารถสร้างรายได้ให้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมาก โดยในปี  
พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 18.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GDP) ของประเทศไทย (11.9 ล้านล้านบาท47) อีกทั้งมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย 5 ปีที่ผ่านมามีอัตรา
การเติบโตสะสมเฉลี่ย 12% ต่อปี48 

 

รูปที่ 72 ความส าคัญของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 ทั้งนี้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวก าลังเปลี่ยนไปโดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ตลอดช่วงประสบการณ์การท่องเที่ยว คือเปลี่ยนจาก
การค้นหาข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และการแบ่งปันข้อมูลโดยตรงจากการพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ สู่การค้นหาข้อมูลและแบ่งปัน
ประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี ดังน้ันภาครัฐจึงควรให้ความส าคัญกับการยกระดับประสบการณ์เชิงดิจิทัลของนักท่องเที่ยว  

                                                 
47 ฐานข้อมูลและสถิติ กรมการท่องเที่ยว , กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
48 Accenture Analysis | ฐานข้อมูลและสถิติ กรมการท่องเที่ยว , กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
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รูปที่ 73 สถิติการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยการใช้ดิจทิัลเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีสามารถพัฒนางานบริการด้านการท่องเที่ยวให้ไปสู่ระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรได้ โดยสามารถ
แบ่งการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
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• ระดับท่ี 1 การบริการด้านการท่องเท่ียวแบบด้ังเดิม (Traditional Tourism) นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปติดต่อภาครัฐ 
เพื่อรับบริการด้านการท่องเที่ยวดว้ยตนเอง โดยที่งานบริการมีความซับซ้อน ใช้เอกสารจ านวนมาก และใช้เวลามาก 

• ระดับที่ 2 การบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  (Information-led Tourism) นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐหลากหลายหน่วยงานได้ดว้ยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถค้นหา
ข้อมูลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยว และขออนุมัติอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ 

• ระดับที่ 3 ระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Digital Tourism) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงงาน
บริการภาครัฐท้ังหมดได้ ณ จุดเดียวผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งด้านข้อมูลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยว และด้านการขออนุมัติ
อนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

รูปที่ 74 ระดับการพัฒนาของการบริการดา้นการท่องเที่ยว 
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  ในระดับที่ 1 นักท่องเที่ยวมีการวางแผนและเดินทางโดยใช้เทคโนโลยีที่จ ากัด เนื่องจากช่องทางการให้ข้อมูลท่องเที่ยวยังมี
จ ากัด ท าให้ลักษณะการรับบริการส่วนใหญ่ เป็นการเดินทางไปเพื่อติดต่อขอข้อมูลหรือร้องเรียนโดยตรงผ่านช่องทางกายภาพ จึงส่งผล
ให้ต้องใช้เวลานานและใช้เอกสารจ านวนมากในการขอรับบริการ ซึ่งสวนทางกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีการพึ่งพา
เทคโนโลยีมากข้ึน 

 

รูปที่ 75 บริการด้านการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม 
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  ในระดับที่ 2 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของช่องทางการให้ข้อมูล  เช่น ผ่าน
ช่องทางกายภาพ ผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูล
ท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น เช่น การแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ หรือการรีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว ท าให้การเข้าถึง
ข้อมูลจากช่องทางออนไลน์มีความสะดวกมากขึ้น 

 

รูปที่ 76 บริการด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
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  ในระดับที่ 3 ภาครัฐสามารถยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว โดยการให้ข้อมูลเชิงรุกตลอดช่วงประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร เช่น การท าการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ  เพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย การจัดแผนการท่องเที่ยว
เฉพาะเจาะจงรายบุคคลให้แก่นักท่องเที่ยวตามความสนใจ การใช้ระบบบอกเส้นทางและแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีใกล้เคียงได้ และการ
เตือนภัยหากนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงการให้บริการธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การช าระเงินและขอวีซ่าผ่าน
ช่องทางออนไลน์  

 

รูปที่ 77 ระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

  จากผลการประเมินและวิเคราะห์ในเชิงลึกของภาคการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเป้าหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ท่องเที่ยว ให้มีการพัฒนาระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการพิจารณาและวางแผน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการด้านการ
ท่องเท่ียวแบบครบวงจร 

• มีระบบให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีข้อมูลครบวงจร ณ จุดเดียว (Tourist Information 
Portal) 

• ระบบสามารถสร้างและแนะน าแผนการท่องเที่ยว ท่ีพัก และการเดินทาง โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสนใจของนักท่องเที่ยวและฐานข้อมูลการท่องเที่ยวอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องเช่น โปรไฟล์นักท่องเที่ยว สถานท่ีท่องเที่ยว ฯลฯ  (Trip Planner) 

• มีระบบการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยแนะน าการท่องเที่ยวอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล (Digital Marketing through Segments of 
One) 

• มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ความสนใจของ
นักท่องเที่ยว งบการท่องเที่ยวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile) 

• มีการบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ฯลฯ (Data 
Integration) 

ตารางที่ 29 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ขั้นตอนการพิจารณาและวางแผน 

ขั้นตอนการเตรียมการและจัดซ้ือ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการด้านการ
ท่องเท่ียวแบบครบวงจร 

• มีระบบให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีข้อมูลครบวงจร ณ จุดเดียว (Tourist Information 
Portal) 

• ระบบสามารถสร้างและแนะน าแผนการท่องเที่ยว ท่ีพัก และการเดินทาง โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสนใจของนักท่องเที่ยวและฐานข้อมูลการท่องเที่ยวอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องเช่น โปรไฟล์นักท่องเที่ยว สถานท่ีท่องเที่ยว ฯลฯ  (Trip Planner) 

• มีระบบการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยแนะน าการท่องเที่ยวอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล (Digital Marketing through Segments of 
One) 

• มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ความสนใจของ
นักท่องเที่ยว งบการท่องเที่ยวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile) 

• มีการบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ฯลฯ (Data 
Integration) 

ตารางที่ 30 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ขั้นตอนการเตรียมการและจัดซื้อ 
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ขั้นตอนการท่องเท่ียวและประเมินผล 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการด้านการ
ท่องเท่ียวแบบครบวงจร 

• มีระบบน าทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ตามแผนการเดินทาง โดยแสดงข้อมูลวิธีการเดินทาง
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เดิน หรือ ขนส่งสาธารณะ (Interactive Map) 

• ระบบสามารถอ่านช่ือที่พัก สถานที่ หรือ กิจกรรมตามแผนการเดินทางด้วยเสียง
ภาษาไทยได้ (Smart Audio) 

• มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อแนะน าสถานที่และกิจกรรมระหว่างเดินทางที่ตรงกับ
ความสนใจของนักท่องเที่ยวรายบุคคล (Personalized Push Notification) 

• มีระบบร้องเรียนเหตุร้ายกับต ารวจท่องเที่ยวได้ผ่านช่องทางออนไลน์และเตือนภัย 
หากนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือบริเวณใกล้เคียง (Live Chat with Tourist 
Call Center) 

• มีระบบรับข้อเสนอแนะที่นักท่องเที่ยวสามารถให้คะแนนและแบ่งปันประสบการณ์  
การท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ (Travel Review) 

• ระบบสามารถวิเคราะห์สถิติการท่องเที่ยวเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาแผนการตลาด
อย่างต่อเนื่อง (Campaign effectiveness Evaluation) 

• มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ความสนใจของ
นักท่องเที่ยว งบการท่องเที่ยวรายบุคคล ฯลฯ (Tourist Profile) 

• มีการบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลพื้นที่ เสี่ยงภัย ฯลฯ (Data 
Integration) 

ตารางที่ 31 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ขั้นตอนการท่องเที่ยวและประเมินผล 

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 75% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีดความสามารถ
และพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 4 โครงการ
ดังต่อไปนี้ 
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• ระบบบูรณการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  (Tourism Intelligence Centre) มีการบูรณาการข้อมูล 
การท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง รวมถึง
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

• ระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Smart Trip Planner) ระบบวางแผนการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
สามารถระบุข้อมูลต่างๆ เช่น ความสนใจ งบประมาณ ประเภทการเดินทาง โดยระบบจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
เสนอแผนการท่องเที่ยวท่ีตรงตามความต้องการรายบุคคลโดยเฉพาะ 

• แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางส าหรับนักท่องเท่ียว (Smart Travel App) แอพพลิเคชั่นรวมด้านการเดินทางซึ่งมี 
การเช่ือมโยงข้อมูลกับ Smart Trip Planner เพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ตั้งแต่การบอก
เส้นทางไปยังสถานท่ีต่างๆ จนถึงการแนะน ากิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจในละแวกใกล้เคียง 

• การออกอิเล็กทรอนิกส์วีซ่าผ่านทางออนไลน์ (Electronic Visa) การให้บริการ Electronic Tourist Visa แบบครบ
วงจรผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูล ยื่นขอวีซ่า ช าระเงิน และรับการอนุมัติผ่านทางเว็บไซต์ 
ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 78 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการท่องเที่ยว 

 
รูปที่ 79 แผนการด าเนินการโครงการด้านการท่องเที่ยว 
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8.3 การลงทุน 
  การลงทุนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีผลกระทบเชิงกว้างต่อปัจจัยเศรษฐกิจอื่นๆ 
เช่น การขยายตัวชองผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การเพิ่มขึ้นของอัตราการจ้างงาน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบ
ปัญหาที่ส าคัญด้านการลงทุน 2 ประการ ดังนี้ 

• ประเทศไทยก าลังสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน ซึ่งเห็นได้จากอันดับความง่ายในการประกอบ
ธุรกิจของไทยตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2557 ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยถูกปรับลดอันดับลง 6 อันดับ (จากอันดับที่ 
12 ในปี 2552 ลดลงเป็นอันดับท่ี 18 ในปี 2557) หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย พบว่ามี
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุนอย่างก้าวกระโดด โดยมีการปรับอันดับขึ้น 15 อันดับ ภายใน 5 
ปี (จากอันดับที่ 21 ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 6 ในปี 2557)49 

• นักลงทุนก าลังสูญเสียความเช่ือมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเห็นได้จากมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) ของประเทศไทยท่ีมีอัตราการเติบโตที่ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค
เดียวกัน เช่น ประเทศมาเลเซียพบว่ามีอัตราการเตบิโตของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่าไทยถึง  4.5 เท่า และ
เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ พบว่ามูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในในสิงคโปร์ 1 ปี มีมูลค่าเทียบเท่ากับ
การลงทุนของต่างประเทศที่เข้าสู่ประเทศไทยรวมกันถึง 5 ปี ในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของสิงคโปร์เล็กกว่าประเทศไทย 
ถึง 25%50 

ด้วยเหตุนี้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับประสิทธิภาพของการลงทุนเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ  
จึงเป็นความท้าทายหลักของภาครัฐไทย 

 

รูปที่ 80 ภาพรวมสถานการณ์การลงทุนของไทยในปัจจุบัน 

                                                 
49 รายงาน Ease of Doing Business 2552-2557, World Bank 
50 Foreign Direct Investment Statistics, News, and Publications, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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  การน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานคือหัวใจส าคัญที่จะท าให้ภาครัฐไทยสามารถยกระดับประสิทธิภาพของภาค
การลงทุนและดึงดูดนักลงทุนได้ส าเร็จในโลกยุคดิจิทัล โดยสามารถแบ่งการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านการลงทุนออกได้เป็น 3 ระดับหลกั 
ดังนี ้

• ระดับท่ี 1 ระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบใช้เอกสาร (Paper-based Business Licensing) ซึ่งมีการให้บริการ
อนุมัติอนุญาตด้านการลงทุน ณ จุดให้บริการตามหน่วยงานตา่งๆ โดยผู้ประกอบการต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงาน
ภาครัฐผู้ให้อนุมัติอนุญาต ณ จดุให้บริการด้วยตนเอง โดยยื่นค าขอและเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสาร 

• ระดับที 2 ระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Licensing) ซึ่งมีการให้บริการ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน เช่น ขั้นตอนการขออนุญาต
ลงทุนในประเทศไทย หรือข้อมูลใบอนุญาตต่างๆตามประเภทของการลงทุน นอกจากน้ีผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขออ
นุญาตและยื่นเอกสารประกอบโดยด าเนินการผ่านระบบท่ีแตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน 

• ระดับที่ 3 ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน (Integrated Business Licensing System) 
ซึ่งเป็นระบบที่มีการบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอใบอนุญาต
เพื่อเริ่มต้นลงทุนได้ทุกประเภท ณ จุดเดียวผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอและส่งเอกสาร
ประกอบเพียงชุดเดียวโดยไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารซ้ าซ้อนซึ่งภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว 

 
รูปที่ 81 ระดับการพัฒนาของการยกระดับงานบริการภาครัฐ ด้านการลงทุน 
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  ในระดับที่ 1 ผู้ประกอบการที่ก าลังเริ่มกิจการต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐด้วยตนเองตามจุดให้บริการต่างๆ ของแต่
ละหน่วยงาน โดยยื่นค าขอและส่งเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสาร ท าให้เกิดความไม่สะดวกจากการติดต่อหลายหน่วยงานและการใช้
เอกสารจ านวนมาก ในกรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ต้องการก่อสร้างโรงงานเพื่อเริ่มต้นธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง จ าเป็นต้องติดต่อ
หน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน ตั้งแต่การจดทะเบียนธุรกิจ รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ขออนุญาตก่อสร้างและสร้างโรงงาน จนถึง
การขออนุญาตอื่นๆ เพื่อด าเนินธุรกิจ รวมการติดต่อราชการทั้งสิ้น 22 ครั้ง จาก 11 กระบวนงาน 

 

รูปที่ 82 ระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบใช้เอกสาร  
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  ในระดับที่ 2 ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตเริ่มต้นลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็
ตามการให้บริการยังขาดการเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ท าให้ผู้ประกอบการยังคงต้องส่งข้อมูลประกอบเพื่อขออนุญาตในแต่
ละครั้ง และเข้าระบบของแต่ละหน่วยงานเพื่อขออนุมัติอนุญาต ในกรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ต้องการก่อสร้างโรงงานเพื่อเริ่มต้น
ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง สามารถท ารายการขออนุญาตด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์แทนการเดินทาง ไปติดต่อโดยตรง แต่
ผู้ประกอบการยังจ าเป็นต้องท ารายการกับท้ัง 7 หน่วยงาน ผ่านระบบท้ังสิ้น 7 ระบบ 

 

รูปที่ 83 ระบบงานบริการด้านการลงทุนแบบอิเล็กทรอนิกส ์
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  ในระดับที่ 3 มีระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบกลางที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทั้งภาครัฐแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการขอจดทะเบียนธุรกิจ การรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การขออนุญาตก่อสร้าง 
จนถึง การขอใบอนุญาตอื่นๆเพื่อด าเนินธุรกิจ ณ จุดเดียว โดยผู้ประกอบการสามารถท าธุรกรรมต่างๆ เพื่อเริ่มต้นลงทุนผ่านระบบกลาง
เพียงระบบเดียว โดยยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว ท าให้สามารถยกระดับประสิทธิภาพของงานบริการภาครัฐได้  

 

รูปที่ 84 ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 

  จากผลการประเมินและวิเคราะห์ในเชิงลึกของภาคการลงทุน ภายใต้โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเป้าหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการลงทุน
ให้มีการพัฒนาระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกจิ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบงานบูรณาการงาน
บริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 

• ระบบบูรณาการข้อมูลของผู้ประกอบการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ -นามสกุล  
ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ และบุคคลผู้มีอ านาจในการท าธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (Customer Profile) 

• ระบบแนะน าและให้ข้อมลูใบอนุญาตที่จ าเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจรายประเภท (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการยื่นค าขอเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ โดยยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว 
และมีการกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งค าขอไปยัง
หน่วยงานต่างๆตามล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผู้ประกอบการสามารถติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหน่วยงานแบบ Real-
Time และมีระบบแจ้งเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบจดทะเบียนออนไลน์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่รัฐมีอยู่แล้ว เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ตารางที่ 32 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ข้ันตอนการจดทะเบียนธุรกิจ 

ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบงานบูรณาการงาน
บริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 

• ระบบบูรณาการข้อมูลของผู้ประกอบการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ -นามสกุล  
ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ และบุคคลผู้มีอ านาจในการท าธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (Customer Profile) 

• ระบบแนะน าและให้ข้อมลูใบอนุญาตที่จ าเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจรายประเภท (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการยื่นค าขอเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ โดยยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว 
และมีการกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งค าขอไปยัง
หน่วยงานต่างๆตามล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผู้ประกอบการสามารถติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหน่วยงานแบบ Real-
Time และมีระบบแจ้งเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบยื่นขอสิทธิประโยชน์ออนไลน์โดยไม่ต้องส่งเอกสารทีร่ัฐมีอยู่แล้วเช่น หนังสือจด
ทะเบียนธุรกิจ ใบภ.พ.20 

ตารางที่ 33 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ข้ันตอนการรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน  
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ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง & ใบ รง.4 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบงานบูรณาการงาน
บริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 

• ระบบบูรณาการข้อมูลของผู้ประกอบการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ -นามสกุล  
ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ และบุคคลผู้มีอ านาจในการท าธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (Customer Profile) 

• ระบบแนะน าและให้ข้อมูลใบอนุญาตที่จ าเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจรายประเภท (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการยื่นค าขอเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ โดยยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว 
และมีการกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งค าขอไปยัง
หน่วยงานต่างๆตามล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผู้ประกอบการสามารถติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหน่วยงานแบบ Real-
Time และมีระบบแจ้งเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง และใบ รง.4 ออนไลน์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่รัฐมีอยู่
แล้ว เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ใบภ.พ.20 

ตารางที่ 34 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ข้ันตอนการขออนุญาตก่อสร้าง & ใบ รง.4 

ขั้นตอนการขออนุญาตอื่นๆเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบงานบูรณาการงาน
บริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 

• ระบบบูรณาการข้อมูลของผู้ประกอบการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ -นามสกุล  
ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ และบุคคลผู้มีอ านาจในการท าธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (Customer Profile) 

• ระบบแนะน าและให้ข้อมูลใบอนุญาตที่จ าเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจรายประเภท (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการยื่นค าขอเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ โดยยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว 
และมีการกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งค าขอไปยัง
หน่วยงานต่างๆตามล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผู้ประกอบการสามารถติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอนของทุกหน่วยงานแบบ Real-
Time และมีระบบแจ้งเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบยื่นขอใบอนุญาตออนไลน์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่รัฐมีอยู่แล้ว เช่น หนังสือจด
ทะเบียนธุรกิจ ใบภ.พ.20 

ตารางที่ 35 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการลงทุน ข้ันตอนการขออนุญาตอื่นๆเพื่อด าเนินธุรกิจ 

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่าปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ลงทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 71% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีดความสามารถและ
พัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดังต่อไปนี้  
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• ระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน ( Integrated Business licensing system) ระบบรวม
ธุรกรรมด้านการลงทุนแบบครบวงจรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการในการติดต่อราชการเพื่อเริม่ต้นธุรกิจ ให้สามารถติดต่อขอใบอนุญาตเพื่อเริ่มลงทุนทุกประเภทไดผ้่านจดุ
เดียว และยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 85 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการลงทุน 

 
รูปที่ 86 แผนการด าเนินการโครงการด้านการลงทุน 
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8.4 การค้า (น าเข้า/ส่งออก) 
  ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับภาคการส่งออก ทั้งในด้านมูลค่าการส่งออกท่ีมีอัตราการเติบโตช้าลง โดยจาก 
ปี 2553 ถึงปี 2557 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีลดลงจาก 17.7% สู่ 5.8%51 และด้านขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบดัชนีการน าเข้า-ส่งออก หรือ Trading Across Border Index ตั้งแต่ปี 2551- 2557 พบว่าอันดับของประเทศไทยลดลง
ตั้งแต่ปี 2552 โดยปัจจุบัน ประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในการน าเข้า-ส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีการพัฒนาอันดับอย่างก้าวกระโดด52   
  การยกระดับขีดความสามารถในด้านการค้า (น าเข้า/ส่งออก) จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ภาครัฐควรจะเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถทางการค้าไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ  

 

รูปที่ 87 ปัญหาด้านการลงทุนที่ประเทศไทยก าลังเผชิญ 

  เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการยกระดับประสิทธิภาพทางด้านการค้า ภาครัฐจึงสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการอ านวย
ความสะดวกด้านการน าเข้า-ส่งออกแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสามารถแบ่ง
การพัฒนาได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 

• ระดับที่ 1 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs) โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นใบขนสินค้าและใบก ากับ
การขนย้ายสินค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆและภาคเอกชนด้วยตนเอง เพื่อขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร 

• ระดับที่ 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window 
(B2G)) โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขออนุญาตในการน าเข้าส่งออก ทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐผู้ให้
อนุมัติอนุญาตอื่นๆ  ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางที่มีการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว 

                                                 
51 ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
52 รายงาน Ease of Doing Business ปี 2551 -2557 โดย World Bank Group 



 

 

117 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

      

• ระดับท่ี 3 ระบบบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร (Trade Single Window (B2B & B2G)) ผู้ประกอบการ
สามารถท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจรกับท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ณ จุดเดียว ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
ป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียวโดยไม่ต้องเตรียมเอกสารซ้ าซ้อน 

 

รูปที่ 88 ระดับการพัฒนาของการเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าส่งออก  
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  ในระดับที่ 1 ผู้ประกอบการสามารถยื่นใบขนสินค้าและใบก ากับการขนย้ายสินค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร  
แต่ยังคงต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชนด้วยตนเองเพื่อขอใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร ดังเช่น 
ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกยางจ าเป็นต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐถึง 3 หน่วยงานเพื่อขอใบอนุญาต ก่อนที่จะยื่นเอกสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร และเมื่อได้รับการอนุญาตให้น าเข้า-ส่งออกยางแล้ว ผู้ประกอบการยังคงต้องติดต่อภาคเอกชนเพื่อท า
ธุรกรรมด้วยตนเอง ในการด าเนินการดังกล่าว มีการติดต่อหน่วยงานราชการทั้งหมด 4 หน่วยงาน โดยต้องติดต่อทั้งสิ้นอย่างน้อย 14 
ครั้ง เพ่ือด าเนินการทั้งหมด 7 กระบวนงาน ซึ่งต้องใช้เวลาและเอกสารจ านวนมาก 

 

รูปที่ 89 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ์  
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  ในระดับที่ 2 ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐและท าพิธีศุลกากรผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กลางที่เช่ือมโยงกรมศุลกากรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางยังขาดการเช่ื อมโยงกับ
ระบบของหน่วยงานภาคเอกชน จึงส่งผลให้ผู้รับบริการต้องด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อท าธุรกรรมด้วยตนเอง ดังใน
กรณีตัวอย่างผู้ประกอบการส่งออกยางสามารถติดต่อขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กลาง ณ จุดเดียวได้ โดยไม่จ าเป็นต้องติดต่อกรมวิชาการเกษตร สกย. กรมการค้าต่างประเทศ หรือกรมศุลกากรแยกตามหน่วยงาน แต่
ยังจ าเป็นต้องติดต่อภาคเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัทขนส่งเพื่อท าธุรกรรมด้วยตนเอง  

 

รูปที่ 90 ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
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  ในระดับที ่3 ภาครัฐมีการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลแบบครบวงจรที่เช่ือมโยงกับระบบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กลาง ณ จุดเดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ยื่นขอใบอนุญาต การผ่านพิธีศุลกากร และการท าธุรกรรมกับภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการส่งออกยางสามารถติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อน าเข้า-ส่งออก ได้ ณ จุดเดียว ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
และความสะดวกในการส่งออกและน าเข้าสินค้าแก่ผู้ประกอบการได้  

 

รูปท่ี 91 ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร 

  จากผลการประเมินและวิเคราะห์ในเชิงลึกของภาคการค้า ภายใต้โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเป้าหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ด้านการค้า 
(น าเข้า/ส่งออก) ให้มีการพัฒนาระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมี
รายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการท าธุรกรรมบริการด้านใบรับรอง/ใบอนุญาต 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพ่ือน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ 

• ระบบบูรณาการข้อมูลของผู้ประกอบการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ -นามสกุล  
ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ และบุคคลผู้มีอ านาจในการท าธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (Customer Profile) 

• ระบบให้ข้อมูลใบอนุญาตและขั้นตอนในการน าเข้า-ส่งออกรายสินค้า (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการท าธุรกรรมเกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออกโดยเช่ือมโยงกับระบบของทุก
หน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว 
และระบบสามารถกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอเิล็กทรอนิกส์ของแตล่ะหน่วยงาน เพื่อส่งค าขอไปยัง
หน่วยงานต่างๆตามล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม (Business Process Management) 

• ผู้ประกอบการสามารถติดตามการด าเนินงานทุกข้ันตอนของทุกหน่วยงานภาครัฐแบบ 
Real-Time และมีระบบแจ้งเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบบริการส าหรับลงทะเบียน ยืน่ขอ ตรวจสอบสถานะของการออกใบอนุญาตของ
ภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ 

• สามารถออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ไดโ้ดยไม่ใช้เอกสารกระดาษ (e-Certificate) 
ตารางที่ 36 เป้าหมายการพัฒนาเชิงดิจิทัลด้านการคา้ (น าเข้า/ส่งออก) ในขั้นตอนการท าธุรกรรมบรกิารด้านใบรับรอง/ใบอนุญาต 
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ขั้นตอนพิธีศลุกากร 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพ่ือน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ 

• ระบบบูรณาการข้อมูลของผู้ประกอบการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ -นามสกุล  
ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ และบุคคลผู้มีอ านาจในการท าธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (Customer Profile) 

• ระบบให้ข้อมูลใบอนุญาตและขั้นตอนในการน าเข้า -ส่งออกรายสินค้า (Permit 
Advisor) 

• ระบบรองรับการท าธุรกรรมเกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออกโดยเช่ือมโยงกับระบบของทุก
หน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว 
และระบบสามารถกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ (Auto-Fill) 

• ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งค าขอไปยัง
หน่วยงานต่างๆตามล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม (Business Process Management) 

• ผู้ประกอบการสามารถติดตามการด าเนินงานทุกข้ันตอนของทุกหน่วยงานภาครัฐแบบ 
Real-Time และมีระบบแจ้งเตือน (Status Tracking & Notification) 

• ระบบเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐผู้ให้อนุญาตเพือ่ประกอบการผ่าน
พิธีศุลกากร 

• มีระบบวิเคราะห์เชิงสถิติขั้นสูงเพื่อเพิ่มความแม่นย าในการสุ่มตรวจสินค้าและอ านวย
ความสะดวกตามระดับความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ (Analytics) 

ตารางที่ 37 เป้าหมายการพัฒนาเชิงดิจิทัลด้านการคา้ (น าเข้า/ส่งออก) ในขั้นตอนพิธีศุลกากร 

ขั้นตอนการท าธุรกรรมกับภาคเอกชน 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพ่ือน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ 

• ไม่มีการเช่ือมต่อข้อมลูกับภาคเอกชน 

ตารางที่ 38 เป้าหมายการพัฒนาเชิงดิจิทัลด้านการคา้ (น าเข้า/ส่งออก) ในขั้นตอนการท าธุรกรรมกับภาคเอกชน 

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า  ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้าน
การค้า (น าเข้า/ส่งออก) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 83% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีด
ความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลดังต่อไปนี้      
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• ระบบบูรณาการใบอนุญาตเพ่ือน าเข้าส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window) ระบบรวมธุรกรรม
ด้านการน าเข้าส่งออกที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการ
น าเข้าส่งออก ให้สามารถยื่นค าขอเพื่อขออนุญาตในการน าเข้าส่งออกทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ  ณ  
จุดเดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 92 รายละเอยีดหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักของโครงการด้านการค้า (น าเข้า / ส่งออก) 

 
รูปที่ 93 แผนการด าเนินการโครงการด้านการค้า (น าเข้า / ส่งออก) 
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8.5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาทส าคัญมากต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเนื่องจากท าให้เกิดการจ้างงาน
จ านวนมาก ประมาณ 10.5 ล้านคน หรือเท่ากับ 27% ของจ านวนแรงงานที่ถูกจ้างงานทั้งหมดในประเทศไทย 53 นอกจากนี้ธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยมียังจ านวนมาก โดยมีสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมประมาณ 2.7 ล้าน
ราย หรือเท่ากับ 99.73% ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศไทย54 

 

รูปที่ 94 ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

 ถึงแม้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีความส าคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย แต่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ประกอบการ ยังคงเป็นโจทย์ส าคัญที่ภาครัฐไทยควรเร่งด าเนินการ เนื่องจากศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
ในปัจจุบันยังต้องการพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน จะพบว่าผลิตภาพแรงงานในไทยในปี พ.ศ. 2557 เมื่อวัด
จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อแรงงาน 1 คน ต่อปี ยังมีมูลค่าต่ ากว่าผลิตภาพแรงงานของมาเลเซียประมาณ 2 เท่า55 

   
  

                                                 
53 การส ารวจภาวการณ์มีงานท าของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลปี 2544-2557 
54 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อมูลปี 2557 
55 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม; Department of Statistics Malaysia Official Portal 
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ในภาพรวม การพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั ดังนี้ 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ หมายถึง การจัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก

เพื่อให้ธุรกิจ SMEs สามารถเติบโตและขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การแก้ไขกฎหมายให้เอื้ออ านวย
ต่อการด าเนินธุรกิจ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท้ังนี้การขับเคลื่อนมาตรการนี้จ าเป็นต้องมีการพัฒนานโยบายที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ มหภาค โดยอาศัยการด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน เช่น รัฐบาล กระทรวงการคลัง และธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังเป็นอุปสรรคส าคัญของ SMEs ในการ
เติบโตและการอยู่รอดของธุรกิจ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะช่วยให้ SMEs ไทยสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนา
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหภาคเช่นเดียวกัน 

• ลดความซับซ้อนในการติดต่อราชการ เนื่องจากการท าธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นกิจการจนถึงการเลิกกิจการจ าเป็นต้องติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อขออนุมัติอนุญาต ดังนั้นการลดความซับซ้อนในการติดต่อราชการจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้น นอกเหนือจากประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการแล้ว การลดความซับซ้อนยังท าให้ภาครัฐสามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการน า
งบประมาณไปสนับสนุน SMEs ในด้านอื่นๆ แทน ทั้งนี้การขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวต้องการการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านการลงทุน 

• พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยการให้ข้อมูลและความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ SMEs ใช้
เทคโนโลยีเพื่อด าเนินงานและขยายธุรกิจ ทั้งนี้การขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของแผนการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

รูปที่ 95 องค์ประกอบหลัก 4 ด้านของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  การน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้
ภาครัฐสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งการพัฒนาได้
เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 
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• ระดับท่ี 1 การส่งเสริม SME โดยใช้เทคโนโลยีอย่างจ ากัด (Traditional SME) ภาครัฐมีบทบาทท่ีจ ากัดในการส่งเสริม 
SME และมุ่งเน้นการขึ้นทะเบียนเพื่อก ากับดูแลในภาพรวม ในระดับนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจมากกว่าการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีอย่างจ ากัดท าให้ยากต่อการ
ขยายธุรกิจ 

• ระดับท่ี 2 การส่งเสริม SME ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SME Electronic Support) โดยภาครัฐมีการส่งเสรมิ SME 
ผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยการให้ข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจต่างๆ โดยส่วนมากจะเป็นการให้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ข้อมูลบนระบบของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ภาครัฐยังส่งเสริมให้ผู้
ประกอบจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

• ระดับที่ 3 การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต  (Integrated & Proactive SME 
Support) โดยบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ณ 
จุดเดียว ซึ่งข้อมูลที่ภาครัฐเผยแพร่ให้ประชาชนจะตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการรายบุคคลจากการวิเคราะห์
โปรไฟล์ของธุรกิจต่างๆ ภาครัฐมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ประกอบการใช้เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจใน
รูปแบบ Software as a Service (SaaS) โดยที่ระบบสามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบภาครัฐเพื่อให้มีการท าธุรกรรมได้
โดยอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 96 ระดับการพัฒนาของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ด้านการให้ข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ 
(Information) และด้านการประกอบธุรกิจ (Business Operations) ในด้านการให้ข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ   
การค้นหาข้อมูลเพื่อวางแผน และการขอค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกิจ ส่วนด้านการประกอบธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น  2 ขั้นตอน
ย่อย คือ การฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ และการประกอบธุรกิจ 



 

 

127 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

      

 

รูปที่ 97 ระดับการพัฒนาของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ในด้านการให้ข้อมูลเพ่ือวางแผนธุรกิจ เทคโนโลยีมีบทบาทในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าเอา
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ ข้ันตอนการค้นหาข้อมูลเพื่อ
วางแผน และขั้นตอนการขอค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกิจ 

 
รูปที่ 98 ระดับการพัฒนาของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการให้ข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ  

 
  ในขั้นตอนของการค้นหาข้อมูลเพ่ือวางแผน  เทคโนโลยีจะมีบทบาทในด้านการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการโดยสามารถเสนอข้อมูลที่ตรงกับความต้องการรายบุคคล ดังแสดงใน รูปที่ 98  
  ในระดับที่ 1 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้ค้นหาข้อมูลจากภาครัฐเพื่อวางแผนธุรกิจ อีกทั้งข้อมูลภาครัฐถูกจัดเก็บอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเดินทางไป ณ สถานที่ให้บริการข้อมูล หรือโทรศัพท์ไปเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
วางแผนธุรกิจ 
  ในระดับที่ 2 หน่วยงานภาครัฐท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้านมีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ โดยข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเกบ็
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการจึงสามารถค้นหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ 
  ในระดับที่ 3 หน่วยงานภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียว และมีระบบวิเคราะห์เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการและตรงตามกับความต้องการรายบุคคลโดยอ้างอิงจากโปรไฟล์ของธุรกิจ 
  ในขั้นตอนของการขอค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกิจ สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยเช่ือมต่อผู้ประกอบการกับผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านเพื่อให้ค าแนะน าในการท าธุรกิจ ดังแสดงใน รูปที่ 98  
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  ในระดับที่ 1 ภาครัฐมีผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ แต่ไม่มีงานบริการให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการท าให้ผู้ประกอบการต้องใช้
ประสบการณ์ของตนเองเพื่อประกอบธุรกิจ 

ในระดับที่ 2 หน่วยงานภาครัฐมีผู้เช่ียวชาญที่สามารถให้ค าปรึกษาในภาพกว้าง เช่นผู้เช่ียวชาญที่ให้ค าแนะน าทั่วไปในการ
เริ่มต้นธุรกิจ หรือ ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นค าแนะน าที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการต้องการขอค าปรึกษาจะ
สามารถหาข้อมูลผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเดินทางไปขอค าปรึกษาด้วยตนเอง 
  ในระดับที่ 3 หน่วยงานภาครัฐมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ผู้เช่ียวชาญรายอุตสาหกรรม และ/หรือ ผู้เช่ียวชาญรายฟังก์ชัน
ของธุรกิจ ซึ่งระบบจะสามารถแสดงข้อมูลแนะน าจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของผู้ประกอบการรายบุคคล โดยที่
ผู้ประกอบการสามารถขอค าแนะน าหรือค าปรึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Consulting) ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการในรูปแบบของ
หุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership)  
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 ในด้านการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีจะมีบทบาทเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
สมรรถนะ และขั้นตอนการประกอบธุรกิจ 

 

รูปที่ 99 ระดับการพัฒนาของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการประกอบธุรกิจ 

 ในขั้นตอนของการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะ ภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมผู้ประกอบการ  
โดยการจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถแสดงหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการรายบุคคล ดังแสดงใน รูปท่ี 
99   
  ในระดับที่ 1 ผู้ประกอบการใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการประกอบธุรกิจและไม่มีการฝึกอบรมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ
สมรรถนะของธุรกิจ 
  ในระดับที่ 2 หน่วยงานภาครัฐมีหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์และจัดอบรมในรูปแบบการสัมมนา ซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถค้นหาหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมผ่านหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น แต่ต้องเดินทางไป
ฝึกอบรม ณ สถานที่จัดฝึกอบรม (Classroom Training) 
  ในระดับที่ 3 หน่วยงานภาครัฐมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการจัดอบรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (E-learning) นอกเหนือจากนี้ระบบยังสามารถแนะน าหลักสูตรการอบรมที่ตรงตามความต้องการรายบุคคลได้ โดยใช้ระบบ
วิเคราะห์ความสนใจของผู้ประกอบการแต่ละราย (Personalized Training Recommendation) 
  ในขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีสามารถเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจเช่น การจัดเก็บข้อมูล การบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง ดังแสดงในรูปที่ 99   
  ในระดับที่ 1 ภาครัฐไม่มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องด าเนิน
ธุรกิจด้วยตนเองทั้งหมด ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรมากในการจัดการเอกสารต่างๆ และอาจท าให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
  ในระดับที่ 2 ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อประกอบธุรกิจ โดยมีการให้ข้อมูล
และก าหนดมาตรการจูงใจ เช่น การให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ได้ในราคาที่ต่ ากว่าตลาด เป็นต้น 
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  ในระดับที่ 3 ภาครัฐมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ Software as a Service (SaaS) ให้
ผู้ประกอบการใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยระบบสามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบของภาครัฐได้ ส่งผลให้ช่วยลดระยะเวลาและความ
ซับซ้อนในการติดต่อราชการ 

  จากผลการประเมินและวิเคราะห์ในเชิงลึกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรุปเป้าหมายของการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีการพัฒนาการส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนการค้นหาข้อมลูเพ่ือวางแผน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การส่งเสริม SME แบบบูรณา
การเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต 

 

• มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อวางแผนและประกอบธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ มาไว้ ณ จุด
เดียว โดยแสดงข้อมูลตามประสบการณ์ของผู้รับบริการ เช่น ค้นหาข้อมูลตาม  วงจร
ธุรกิจ (Customer-Centric Portal) 

• สามารถแสดงข้อมูลที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ SME แต่ละกลุ่ม (Personalized 
Information by Customer Segment) 

• มีระบบบริหารจัดการเพื่อก ากับการสร้างและแก้ไขข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน 
(Content Management & Governance) 

• มีการจัดเก็บข้อมูลของ SME เช่น ข้อมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได้ ช่วงระยะในวงจร
ธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management) 

ตารางที่ 39 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้าน SME ขั้นตอนการค้นหาข้อมลูเพื่อวางแผน 

ขั้นตอนการขอค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกิจ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การส่งเสริม SME แบบบูรณา
การเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต 

 

• มีช่องทางออนไลน์ เช่น live chat หรือ video call ให ้SME สามารถขอค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญในเฉพาะด้านได(้E-Consulting)  

• มีการจัดเก็บข้อมูลของ SME เช่น ข้อมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได้ ช่วงระยะในวงจร
ธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management) 

ตารางที่ 40 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้าน SME ขั้นตอนการขอค าแนะน าเกีย่วกับการท าธุรกิจ 
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ขั้นตอนการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การส่งเสริม SME แบบ  
บูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต 

 

• มีระบบเพื่อให้ผู้ให้บริการจัดการอบรมสามารถน าหลักสูตรการอบรมและเนื้อหามา
เผยแพร่ออนไลน์ (E-Learning Content Management) 

• มีระบบเพื่อให้ SME สามารถรับการอบรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น text, audio, 
video (E-Learning System) 

• ระบบสามารถให้ค าแนะน าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการรายบุคคล 
(Personalized Training Recommendations) 

• ระบบสามารถบันทึกประวัติการเข้ารับการอบรมและผลการฝึกอบรมเพื่อวางแผน
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (Training Certification) 

• มีการจัดเก็บข้อมูลของ SME เช่น ข้อมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได้ ช่วงระยะในวงจร
ธุรกิจ ฯลฯ (SME Profile Management) 

ตารางที่ 41 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้าน SME ขั้นตอนการฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ 

ขั้นตอนการการประกอบธุรกิจ 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การส่งเสริม SME แบบ
บูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการ
เติบโต 

 

• มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในรปูแบบ Software as a Service (SaaS) ให้ SME ใช้เพื่อ
ประกอบธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารสินค้าฯลฯ 

• มีการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ SME (SaaS) และระบบของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ (Integration with Government 
Agency System) 

• มีการจัดเก็บข้อมูลของ SME เช่น ข้อมูลธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได้ ช่วงระยะในวงจรธุรกจิ 
ฯลฯ (SME Profile Management) 

ตารางที่ 42 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้าน SME ขั้นตอนการประกอบธรุกิจ 

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้าน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 72% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิด
ช่องว่างขีดความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้      
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• ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ SME (SME Information Portal) ระบบศูนย์รวมข้อมูลและการให้บริการ
โดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ประกอบไปด้วย ข้อมูลเพื่อวางแผนและประกอบ
ธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลหลักสูตรและการอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ รวมถึงมี live chat หรือ video call ให้ 
ผู้ประกอบการ SME สามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ 

• ระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจส าหรับ  SME (Software as a Service for SME) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Software as a Service ให้ผู้ประกอบการใช้เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น 
ฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารคลังสินค้า โดยมีการเช่ือมโยงกับ
ระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ 

• โครงการบ่มเพาะความสามารถเชิงดิจิทัลและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME อาทิ จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน
นวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่อให้เกิด App บริการภาครัฐ และน าผลงานท่ีมีความพร้อมมาต่อยอด
เพื่อให้เกิดบริการภาครัฐจริง 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 100 รายละเอียดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการด้านวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม 

 
รูปที่ 101 แผนการด าเนินการโครงการด้านวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม 
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8.6 ภาษีและรายได้ 
ปัจจุบัน ภาครัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 2.8 ล้านล้านบาท โดยกว่า 2.5 ล้านล้านบาท (~90%) ถูก

จัดเก็บโดย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกาการ  โดยภาครัฐมีภารกิจด้านภาษีที่ท้าทายเนื่องจาก
ต้องรรักษาสมดุลระหว่างความถูกต้องครบถ้วนในการจัดเก็บรายได้โดยจ าเป็นจะต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนในการด าเนินงานจาก
หน่วยงานจ านวนมาก ทั้งหน่วยงานหลัก เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกาการ และหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรรมการ
ขนส่งทางบก หน่วยงานท้องถิ่น และส่วนราชการอื่นๆ และการอ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษีที่มีจ านวนมากหลากหลายกลุ่ม 
ท่ามกลางความคาดหวังที่เพ่ิมขึ้น 

 
รูปที่ 102 ความท้าทายด้านการให้บริการด้านภาษ ี

 ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากขึ้น ผ่าน 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 
• การเพิ่มจ านวนบุคคลที่อยู่ในระบบภาษี จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนบุคคลในระบบภาษีต่ าเมื่อเทียบกับ

จ านวนประชากรที่มีงานท า โดยจากประชากรที่มีงานท า 39 ล้านคน มี 9.8 ล้านคนที่ยืนภาษี (~25% ของผู้มีงานท า) 
และเพียง 3.3 ล้านคน ที่จ่ายภาษีตามล าดับ (~8% ของผู้มีงานท า)56 

• การเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจภาษี (Audit) จากการศึกษาของประเทศผู้น าด้านภาษี พบว่าประมาณ 1-4% ของ
รายได้จากภาษีจะมาจากขั้นตอนการตรวจสอบ (Audit) ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าจ านวนเงินได้ประมาณ 10,000 ล้าน
บาทในบริบทของประเทศไทย 57 

• การลดความผิดพลาดของกระบวนการยื่นภาษี โดยการท าให้ขั้นตอนการยื่นและจ่ายภาษีง่ายขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ
เวลาในการด าเนินงานของภาครัฐ เช่น ใช้ค าศัพท์ภาษีที่เข้าใจง่าย ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเสียภาษี  

                                                 
56 สถิติ กรมสรรพากร ปี 2555 
57 สถิติ กรมสรรพากร ปี 2555, ที่มา 1% ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมกับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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รูปที่ 103 มาตรการเพื่อให้เก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลามากข้ึน 

ในขณะเดียวกันภาครัฐสามารถยกระดับการให้บริการเชิงภาษีให้สะดวกสบาย และ รวดเร็วยิ่งข้ึน ผ่าน 2 มาตรการหลัก ได้แก่  
• เพิ่มความเป็นอัตโนมัติของขั้นตอนการเก็บภาษี (Process Automation) โดยมีหลากหลายขั้นตอนตลอดทั้งกระบวนการ

เก็บภาษีที่ภาครัฐสามารถน าระบบมาช่วยในการด าเนินการ อาทิ การกรอกแบบฟอร์มส่วนท่ีภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว (Pre-
fill)  
เพื่อลดจ านวนขั้นตอนท่ีผู้เสียภาษีต้องด าเนินการ 

• เพิ่มลักษณะเฉพาะบุคคล (Service Personalization) เนื่องจากผู้รับบริการแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกันไป 
ตั้งแต ่
o มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ท้ัง ช่องทางกายภาพ ทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์  

ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้ช่องทางที่ตนเองสะดวก 
o มีการให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม อาทิ ให้ข้อมูลขั้นตอนการยื่นภาษีแก่ผู้ที่พึ่งเริ่ม

ท างาน หรือ ให้ข้อมูลวิธีและช่องทางการลดหย่อนภาษีต่างๆ แก่ผู้ที่มีครอบครัว 
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รูปที่ 104 มาตรการหลักเพื่อให้เกบ็ภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลามากขึ้น 

การน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานคือหัวใจส าคัญที่จะท าให้ภาครัฐไทยสามารถยกระดับการจัดเก็บภาษีและ 
การให้บริการไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บภาษีในประเทศต่างๆ พบว่าสามารถ
แบ่งระดับการพัฒนาได้เป็น 3 ระดับหลักดังต่อไปนี้ 

• ระดับที่ 1 ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีโดยใช้เอกสาร (Paper-based Tax System) โดยผู้เสียภาษีจะต้องกรอก
แบบฟอร์ม และยื่นเอกสารด้วยตนเองที่หน่วยงาน จากนั้นหน่วยงานจะด าเนินการตรวจสอบภาษีจากเอกสารที่ได้รับ 

• ระดับที่ 2 ระบบจัดเก็บและตรวจสอบภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tax Channels) โดยผู้เสียภาษี
สามารถกรอกแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการริเริ่มน าระบบไอทีมาใช้ในการตรวจสอบ
ภาษีเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ 

• ระดับที่ 3 ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร (Integrated Tax System) ซึ่งมีระบบบูรณาการและ
วิเคราะห์ข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อ  
o ลงทะเบียนและค านวณภาษีใหผู้้เสียภาษโีดยไม่ต้องกรอกหรือยื่นขอ้มูลเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว 
o ระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษีหรือที่ควรตรวจสอบเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
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รูปที่ 105 ระดับการพัฒนาของการยกระดับงานบริการด้านภาษีและรายได ้

เทคโนโลยีจะช่วยลดจ านวนขั้นตอนที่ผู้เสียภาษีต้องด าเนินการผ่านการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และน าไปสู่
ประสบการณ์ของผู้เสียภาษีท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานด้านภาษีและรายได้ออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก 
ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้เสียภาษี การกรอกแบบฟอร์มภาษี การช าระ/ขอคืนภาษี และการตรวจสอบภาษี 

 
รูปที่ 106 ขั้นตอนหลักในการด าเนินงานด้านภาษีและรายได ้

 ในระดับที่ 1 ผุ้เสียภาษีต้องด าเนินงานหลายขั้นตอนด้วยตนเองผ่านช่องทางกายภาพ ตั้งแต่การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอข้อมูล การเดินทางไปลงทะเบียนผู้เสียภาษี การกรอกข้อมูลทุกอย่างบนแบบฟอร์มกระดาษ การเดินทางไปยื่นแบบฟอร์มภาษี 
จนถึงการช าระและขอคืนภาษีด้วยตนเองที่หน่วยงาน ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐท าการตรวจสอบภาษีทั้งหมดผ่านแบบฟอร์ม
กระดาษ 
  ในระดับที่ 2 ผู้เสียภาษีสามารถด าเนินงานทุกขั้นตอนผ่านช่องทางเดียว ตั้งแต่การขอข้อมูล การลงทะเบียนผู้เสียภาษี การ
กรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารประกอบต่างๆ จนถึงการช าระและขอคืนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากน้ันภาครัฐยังมีการน าระบบ
ไอทีมาใช้เพื่อเพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจสอบภาษีอีกด้วย 
  ในระดับที่ 3 การน าระบบมาใช้เพิ่มความอัตโนมัติในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนผู้เสียภาษีอัตโนมัติ ระบบรวบรวม
ข้อมูลเพื่อค านวณภาษีที่ต้องจ่าย/ได้คืนอัตโนมัติ และระบบช าระ/คืนภาษีแบบอัตโนมัติ โดยผู้เสียภาษีเพียงต้องท าการยืนยันความ
ถูกต้องปริมาณภาษีที่ต้องช าระหรือต้องได้รับคืนเพียงขั้นตอนเดียว รวมถึงการน าระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาบุคคลที่ควรอยู่ในระบบ
ภาษี และระบุบุคคลที่ควรถูกตรวจสอบภาษีซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามเกณฑ์ดังนี้ 

• ค้นหาบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษ ีเช่น บุคคลที่มสีินทรัพย์มากผิดปกติ หรือ บคุคลที่มีการท าธุรกรรมและพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายที่น่าสงสัย 
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• ระบุบุคคลที่ควรถูกตรวจสอบ โดยวิเคราะห์จากบุคคลที่มีประวัติการเสยีภาษีท่ีไม่ดี หรือ บุคลที่มีการให้ข้อมูลไม่ตรงกับ
ข้อมูลที่ไดจ้ากหน่วยงานอื่นๆ 

 

รูปที่ 107 ระดับการพัฒนาของการยกระดับงานบริการด้านภาษีและรายได้ในแตล่ะขั้นตอนการด าเนนิการ 

 

รูปที่ 108 ระบบตรวจสอบภาษี แบบค้นหาและระบุบคุคล 
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จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลด้าน
การบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท า
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เสียภาษ ี
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล  
ระดับท่ี 3 ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร 

• การบริการที่ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลด้านภาษีด้วยตนเองผ่านช่องทาง
ออนไลน์58 

• มีช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ 
• การติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ 
• การลงทะเบียนเสียภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้รับบริการสามารถด าเนินการด้วย

ตนเอง 
• ระบบเลขทะเบียนภาษีหลัก (Single Tax ID) เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถท าธุรกรรมด้าน

ภาษีทุกประเภท 
• ระบบการยืนยันตัวตน โดยผู้เสียภาษี Login เข้าระบบเพียงครั้งเดียว (Single Sign 

On) ส าหรับท าธุรกรรมด้านภาษีทุกประเภท 
• ระบบให้ข้อมูลด้านภาษีที่ปรับตามความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละกลุ่ม และ  

แต่ละช่วงการด าเนินชีวิตของผู้รับบริการ 
• ระบบท่ีคอยอัพเดทข้อมูลและสถานะของผู้เสียภาษีตลอดช่วงชีวิต59 
• มีการให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ 

ตารางที่ 43 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านภาษีและรายได้ ในขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เสียภาษี 

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มภาษ ี
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร 

• ระบบท่ีสามารถเติมข้อมลูที่หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บไว้ (pre-fill)  โดยอัตโนมัต ิ
• ระบบท่ีสามารถค านวณภาษีอัตโนมัติ ท่ีผู้เสียภาษีต้องช าระเพิ่มหรือได้รับคืน 
• ระบบแจ้งเตือนผู้เสียภาษีล่วงหน้าผ่านช่องทางติดต่ออีเมล์ หรือ SMS ส่วนบุคคล  เช่น 

การแจ้งเตือนวันก าหนดส่งแบบฟอร์มภาษี การแจ้งเตือนวันครบก าหนดวันช าระภาษี  
เป็นต้น 

ตารางที่ 44 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านภาษีและรายได้ ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มภาษ ี

  

                                                 
58 ช่องทางออนไลน์ รวมถึง ช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์ และ ช่องทางมือถือ 
59 การเปลี่ยนแปลงทางรายได้และ/หรือรายจ่ายตลอดช่วงชีวิต เช่น เริ่มท างาน แต่งงาน มีบุตร พิการ เกษียณ ฯลฯ 



 

 

139 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

      

ขั้นตอนการช าระ/ขอคืนภาษ ี
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร 

• ระบบช าระและคืนภาษีอัตโนมัตผิา่นบัญชีธนาคารของผู้เสียภาษี 

ตารางที่ 45 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านภาษีและรายได้ ในขั้นตอนการช าระ/ขอคืนภาษ ี

ขั้นตอนการตรวจสอบภาษ ี
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 ระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร 

• ระบบจัดเก็บข้อมูลด้านภาษีทุกชนิดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
• ระบบตรวจสอบภาษีและเอกสารประกอบการยื่นภาษี ผ่านช่องทางออนไลน์ 
• ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาและระบุตัวบุคคลที่อยู่นอกระบบภาษี เพื่อขยายฐาน

ภาษี  (Taxpayer Discovery) 
• ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาและระบุตัวบุคคลที่มีแนวโน้ม ควรถูกตรวจสอบด้าน

ภาษี (Audit Selection) 
• ระบบประเมินและให้คะแนนความเสี่ยง60ของผู้เสียภาษี (Risk Scoring) 

ตารางที่ 46 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านภาษีและรายได้ ในขั้นตอนการตรวจสอบภาษ ี  

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า  ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้าน
ภาษีและรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 69% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีด
ความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงกา รพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้     

• ระบบจ่ายภาษีอัตโนมัติ (Automatic Tax Filing) ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ  
เพื่อน ามาเพิ่มความเป็นอัตโนมัติในกระบวนการจ่ายภาษีและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี โดยการกรอกข้อมูล  
ที่หน่วยงานภาครัฐมีอยู่แล้วให้โดยอัตโนมัติ (Auto-fill) การค านวณภาษีและการช าระ/ขอคืนภาษีผ่านบัญชีเงินฝาก
อัตโนมัติเมื่อได้รับอนุมัติ 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก (Tax Analytics) ระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ถูดต้อง 
ครบถ้วน โดยการค้นหาและระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษี และการคัดเลือกบุคคลที่ควรถูกตรวจสอบเป็นพิเศษ อาทิ ผู้
ที่มีการท าธุรกรรมและพฤติกรรมการใช้จ่ายที่น่าสงสัย 

  
  

                                                 
60 ความเสี่ยงในที่นี้ หมายถึง โอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการยื่นภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละราย เช่น กรอกข้อมูลผิด ค านวณภาษีผิด ยื่นเอกสารประกอบผิด ฯลฯ ซึ่งอาจประเมิน
จากประวัติการเสียภาษี หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่น่าสงสัย เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท าการตรวจสอบภาษีของผู้เสียภาษีรายนั้นๆ 
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โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 109 รายละเอียดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการด้านภาษีและรายได ้

 
รูปที่ 110 แผนการด าเนินการโครงการด้านภาษีและรายได ้
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บทท่ี 9 ยุทธศาสตร์ที ่4 การยกระดับความมัน่คงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 
   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนครอบคลุม 4 มาตรการ ได้แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ 
การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ และ การจัดการในภาวะวิกฤต 

9.1 ความปลอดภยัสาธารณะ 
  วัตถุประสงค์หลักของการด าเนินงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ คือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายประเภทที่สามารถน ามาสนับสนุนการท างานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยสาธารณะ ดังเช่น  

• การเพิ่มการเฝ้าระวัง (Surveillance) สามารถน ากล้องวงจรปิดมาติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสังเกตการณ์และบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

• การเพิ่มความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่ (Mobility) สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mobile device) เช่น smart 
phone หรือ tablet ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ท้ังข้อมูลภาพ เสียง และข้อมูลอื่นๆ 

• การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Crowdsourcing) โดยการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกับ
เจ้าหน้าท่ีได้สะดวกยิ่งข้ึน และมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและแก้ปัญหา 

• การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) สามารถน ามาช่วยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ และช่วย
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูลในการสืบสวน จับกุมและด าเนินคดี  

 

รูปที่ 111 เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการท างานของหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

ในปัจจุบันสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม และเปลี่ยน
จากการแก้ไขสถานการณ์หลังเกิดเหตุมาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากข้ึน โดยสามารถแบ่งการพัฒนาได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 

• ระดับท่ี 1 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะแบบด้ังเดิม (Traditional Public Safety) โดยมีการสื่อสารแลกเปลีย่น
ข้อมูลผ่านช่องทางกายภาพ ช่องทางโทรศัพท ์และปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารเป็นหลัก  

• ระดับที่ 2 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรับ โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนด้านข้อมูล (Responsive Public 
Safety) เป็นการน าอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mobile device) มาสนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าท่ีภาคสนาม เพื่อเพ่ิม
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ความคล่องตัวและสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

• ระดับที่ 3 การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Proactive Public 
Safety) มีศูนย์บัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยน า
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการป้องกันในเชิงรุก  

 

รูปที่ 112 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 

  

  ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะสามารถแบ่งขั้นตอนได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ การรับแจ้งเหตุ การสืบสวน และการจับกุม
และด าเนินคดี 

 
รูปที่ 113 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 

ในขั้นตอนของการรับแจ้งเหตุ เทคโนโลยีไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุ และส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามปฏิบัติการ 
แต่ยังสามารถช่วยคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ ดังแสดงในรูปที่  114  
  ในระดับที่ 1 ประชาชนสามารถท าการแจ้งเหตุ ไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจผ่านทางโทรศัพท์ หรือเดินทางไปยังสถานีต ารวจ  
จากนั้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจภาคสนามจะได้รับแจ้งเหตุผ่านวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ และเดินทางไปบริเวณจุดเกิดเหตุโดยไม่มีข้อมูลตั้งต้น 
 ในระดับที่ 2 มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ภาคสนามมีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้น เช่น พิกัดสถานที่เกิดเหตุ เวลาเกิดเหตุ ได้
อย่างรวดเร็ว 
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 ในระดับที่ 3 ก่อนเกิดเหตุร้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อท าการประเมิน
ความเสี่ยงในการเกิดเหตุ และ ตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัยก่อนเกิดเหตุ และเมื่อเกิดเหตุร้าย ศูนย์บัญชาการจะสามารถส่งข้อมูลให้
เจ้าหน้าท่ีต ารวจภาคสนามที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ แบบ Real-Time 

 

รูปที่ 114 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ในข้ันตอนการรับแจ้งเหตุ 

 ต่อมาในขั้นตอนการสืบสวน เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งเพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยคลี่คลายคดี ดังแสดงในรูปที่  
  ในระดับที่ 1 เจ้าหน้าที่ต ารวจภาคสนามเก็บหลักฐาน ณ จุดเกิดเหตุและบันทึกลงกระดาษ และเมื่อเดินทางกลับไปที่สถานี
ต ารวจเพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ได้กับฐานข้อมูล และเริ่มด าเนินการสืบสวน 
  ในระดับที่ 2 เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกหลักฐาน ถ่ายรูป และตรวจสอบหลักฐานกับฐานข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ณ 
จุดเกิดเหตุ และเริ่มด าเนินการสืบสวนได้ทันที อีกท้ังยังมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม 
 ในระดับที่ 3 มีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อช่วยระบุตัวบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัย และช่วย
จัดล าดับความส าคัญของคดีที่ต้องสืบสวน นอกจากการแจ้งเบาะแส ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยสืบสวนคดีผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Crowdsourcing) 
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รูปที่ 115 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ในข้ันตอนการสืบสวน 

 ในขั้นตอนการจับกุมและด าเนินคดี เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มความแม่นย าและเป็นช่องทางในการรวบรวมหลักฐานมัดตัวผู้
ต้องสงสัย จึงมีโอกาสสูงที่เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะสามารถเอาผิดและด าเนินคดีได้ทันที รวมทั้งปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย ดังแสดงในรูปที่   
 โดยในระดับที่ 1 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ต ารวจภาคสนามเดินทางไปจับกุมผู้ต้องสงสัยตามเบาะแส แล้วเดินทางกลับไปที่สถานี
ต ารวจเพื่อสอบสวนผู้ต้องสงสัย หากมีหลักฐานไม่เพียงพอท่ีจะเอาผิด เจ้าหน้าท่ีต ารวจจ าเป็นต้องท าการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม ก่อนท่ี
จะด าเนินคดี 

ในระดับที่ 2 เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถเดินทางไปจับกุมผู้ต้องสงสัย พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ท่ีอยู่ ทะเบียนรถ ซึ่งถูก
รวบรวมผ่าน mobile device หลังจากนั้นสามารถท าการสอบสวนผู้ต้องสงสัยและบันทึกหลักฐานผ่าน mobile device และสามารถ
ส่งหลักฐานดิจิทัลไปยังหน่วยงานพิเศษพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล 

ในระดับที่ 3 เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ต้อง
สงสัย เพื่อช่วยในการวางแผนการจับกุม นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจยังสามารถติดกล้องดิจิทัล Body Camera เพื่อส่งภาพเหตุการณ์
ขณะเข้าจับกุมไปยังศูนย์บัญชาการ แบบ real time และมีเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลได้ด้วยตนเอง 
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รูปที่ 116 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ในข้ันตอนการจับกุมและด าเนินคดี 

 จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล  
ด้านการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการแจ้งเหตุ 

ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

• ระบบบริการประชาชนเพื่อแจ้งเหตุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) ส าหรับรับแจ้งเหตุ

และรับข้อมูลเบื้องต้น 
• ระบบที่มีการบูรณาการข้อมูลเชิงรุกเพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะ  เช่น การ

เช่ือมโยงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของหน่วยงานต่างๆ กับข้อมูลอาชญากรรม เป็นต้น 
(Surveillance and Crime Cases Data Integration) 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกและภาพเคลื่อนไหว (Video) ส าหรับการประเมินความเสีย่ง
การเกิดเหตุแตล่ะพื้นท่ีในแตล่ะช่วงเวลา เพื่อน าไปใช้ในการบริการจดัการการเฝ้าระวัง 
(Predictive Video Analytics)  

• ระบบและเครื่องมือส าหรับศูนย์บญัชาการในการตดิตาม ควบคุมและบริหารจัดการเหต ุ
(Command Center) 

ตารางที่ 47 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านความปลอดภัยสาธารณะ ขั้นตอนการแจ้งเหต ุ

 
 
 
 
 
 



 

 

146 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนการสืบสวน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ 

• เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่  (Mobile Device) เพื่อใช้บันทึก
หลักฐานและสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลระหว่างการสืบสวน 

• ระบบบริการประชาชนส าหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคดีหรือเหตุต่างๆ  ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

• ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อช่วยในการสืบสวน  เช่น ประวัติอาชญากร  และ คดี
อาชญากรรม (Criminal Records and Crime Cases Data Integration) 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อระบุผู้ต้องสงสัย และจัดลาดับความสาคัญของคดีที่
สืบสวน (Suspect Identification and Case Prioritization enabled by Analytics) 

• ระบบบริการประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการสืบสวนคดีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
เชน่ แจ้งเบาะแสต่างๆ เป็นต้น (Crowdsourcing) 

ตารางที่ 48 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านความปลอดภัยสาธารณะ ขั้นตอนการสืบสวน 

 

ขั้นตอนการจับกุมและด าเนินคดี 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะเชิงรุก โดยใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ 

• เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) ที่สามารถแสดง
ข้อมูลสนับสนุนการเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย 

• ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมผู้ต้องสงสัย เช่น ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ 
ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลธุรกรรมการเงิน เป็นต้น (Suspect’s Behavior Data 
Integration) 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยเพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการเข้า
จับกุมผู้ต้องสงสัย (Pattern of Life Analytics) 

• เครื่องมือที่ช่วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในรูปแบบดิจิทัลเพื่อประกอบการดาเนินคดี 
(Digital Evidence Forensic) 

ตารางที่ 49 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านความปลอดภัยสาธารณะ ขั้นตอนการจับกุมและด าเนินคด ี

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่าปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้าน
ความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 77% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่าง 
ขีดความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้      

• การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก (Safe City) การบูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด และใช้ระบบ 
video analytics เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และแจ้งเตือนความเสี่ยงของการเกิดเหตุในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา เพื่อให้
สามารถจัดสรรการเฝ้าระวังในเชิงรุก เช่น แจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุแปลกปลอมถูกท้ิงไว้ในที่สาธารณะเป็นเวลานาน หรือ มีผู้
บุกรุกในบริเวณต้องห้าม 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ผ่านการใช้เคร่ืองมือและระบบดิจิทัล (Digital Police) การน า
เครื่องมือเชิงดิจิทัลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
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ตลอดทั้งกระบวนการ ครอบคุลมการรับเรื่อง การสืบสวน การจับกุมและการด าเนินคดีผู้ต้องสงสัย เช่น พัฒนาระบบรับ
แจ้งเหตุ เครื่องมือเก็บหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุผู้ต้องสงสัย 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 117 รายละเอียดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

 
รูปที่ 118 แผนการด าเนินการโครงการด้านความปลอดภัยสาธารณะ 
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9.2 การบริหารจัดการชายแดน 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสามารถน ามาสนับสนุนการท างานด้านความมั่นคง ซึ่งมีการบริหารจัดการชายแดนเป็นหนึ่งใน
หัวข้อหลักท่ีส าคัญ โดยวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการชายแดน คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคาม
จากภายนอก 
 เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการชายแดนในปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางในหลายๆ ด้าน เช่น เป็นศูนย์กลางด้านการท างาน ซึ่งประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวมากถึง 1.3 ล้านคน61 โดยประมาณ เป็น
ศูนย์การด้านการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 120 ล้านบาท62 ประเทศไทยยังเป็น
ศูนย์กลางด้านการแพทย์ ซึ่งมีชาวต่างชาติเดินทางมารับการรักษาที่ประเทศไทยกว่า 2 ล้านคน ต่อปี63 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 25 ล้านคน64 เดินทางเข้ามาในประเทศ เป็นต้น  
  นอกจากต้องรองรับบุคคลและสินค้าท่ีเข้า-ออกประเทศ ที่หลากหลายและมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันนั้น ประเทศไทยยังมีหลาย
ช่องทางในการเข้า-ออกประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ า/ทะเล และชายฝั่ง ส่งผลให้ยากต้องการบริหารจัดการ ซึ่งความ
ซับซ้อนทั้งหลายนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นจากแรงกระตุ้นต่างๆ เช่น การเช่ือมโยงในอาเซียน และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

 

รูปที่ 119 ความซับซ้อนในการบรหิารจัดการชายแดนของประเทศไทย 

 จากสาเหตุหลักดังกล่าวท าให้การบริหารจัดการชายแดนของไทย มีความท้าทายที่จะต้องท าการรักษาสมดุลระหว่างความ
ปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (รูปที่ 120) ดังเช่น ผู้อพยพและหนีภัย แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพย์ติด การค้าอาวุธ เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็มีความจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้เดินทาง เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ประเทศชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนาทางสังคมและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจต่อไป เช่น เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศ และสร้างแรงกระตุ้นการ
ลงทุน เป็นต้น 

                                                 
61 จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักร ธันวาคม  ปี 2557 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
62 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
63 Daily News ‘ไทย’จะเป็น.. ศูนย์กลางการแพทย์’   
64 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ม.ค.–ธ.ค. 57 กระทรวงการท่องเที่ยว 
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รูปที่ 120 ความท้าทายในการบรหิารจัดการชายแดนของประเทศไทย65 

ในปัจจุบันสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาความปลอดภัย และช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยสามารถแบ่งการพัฒนาได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

• ระดับที่ 1 การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนและพิสูจน์ตัวตนผ่านเอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Paper 
Based Border Management) 

• ระดับท่ี 2 การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับพลเมือง 
(Advance Passenger Information & Automated Border Management for Citizen) โ ด ย ไ ด้ รั บ ข้ อมู ล
ผู้โดยสารและยานพาหนะก่อนเดินทางถึงที่หมาย เพื่อตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า โดยพลเมืองหรือผู้
ถือสัญชาติของประเทศสามารถพิสูจน์ตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการเดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางอัตโนมัติ  และผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติสามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง  

• ระดับท่ี 3 การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติสาหรับพลเมือง
และผู้โดยสารต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์ (Integrated & Automated Border Management) โดยได้รับข้อมูลผูโ้ดยสาร
ตั้งแต่ท าการออกตั๋วโดยสาร หรือลงทะเบียนเดินทางผ่านแดนด้วยยานพาหนะ ท าให้เพิ่มระยะเวลาในการตรวจสอบ
ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้านานขึ้น รวมทั้งขยายผลให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์สามารถพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ และชาวต่างชาติอื่นๆ สามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ในขณะที่
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล  

                                                 
65 Exports of goods and services (% of GDP) in Thailand in 2013 |Trading Economics Database Foreign direct investment; net inflows (% of GDP) in Thailand 2013, 
Trading Economics Database 
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รูปที่ 121 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยในการบริหารจัดการชายแดน 

เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน เพิ่มความสะดวกสบายในการพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถแบ่งการท างานของการบริหาร
จัดการชายแดนได้เป็น 2 การท างานหลัก คือ การประเมินความเสี่ยงผู้เดินทาง และการพิสูจน์ตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการเดินทางข้าม
แดน 

 
รูปที่ 122 ขั้นตอนการท างานหลักของการบริหารจดัการชายแดน 

 โดยในระดับที่ 1 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการคัดกรองบุคคลเข้าประเทศจะเกิดขึ้น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงจุดตรวจที่ประเทศปลายทาง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะท าการพิจารณาเอกสารการเดินทางต่างๆ เช่น 
หนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ซึ่งผู้โดยสารทุกประเภทจะผ่านขั้นตอนและวิธีการคัดกรองในรูปแบบ
เดียวกัน ดังนั้นในระดับการพัฒนานี้ถ้ามีจ านวนผู้โดยสารหนาแน่น อาจจะส่งผลท าให้การตรวจสอบคนเข้าเมืองท าได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจาก
ใช้เวลานานในการพิจารณา 
  ในระดับที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางมาถึง เนื่องจากได้รับ
ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง ท าให้มีระยะเวลาในตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลต่างๆ ภายในประเทศ 
สามารถท าการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาอนุมัติการเดินทางเข้าออกประเทศล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึง ณ จุด
ตรวจจะได้รับทราบถึงผลการอนุมัติทันทีหลังจากผ่านการยืนยันตัวตน ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดล าดับความส าคัญการคัดกรองบุคคล 
และลดระยะเวลาพิจารณา  
  นอกจากนั้นในขั้นการพิสูจน์ตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการเดินทางข้ามแดน สามารถใช้ลักษณะทางชีวภาพมาช่วยในการยืนยัน
ตัวบุคคล ส าหรับพลเมืองของประเทศโดยผ่านช่องทางอัตโนมัติ จึงท าให้สามารถลดระยะเวลา และเพิ่มความถูกต้องในการคัดกรอง
บุคคลเข้าประเทศได้     
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 ในระดับที่ 3 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะมีระยะเวลาประเมินความเสี่ยงล่วงหน้านานขึ้น ตั้งแต่ผู้โดยสารท าการออกตั๋ว
โดยสาร หรือลงทะเบียนยานพาหนะข้ามผ่านแดน จึงสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมากข้ึน ทั้งตรวจสอบกับ
ฐานข้อมูลภายในและภายนอกประเทศ จึงส่งผลให้การบริหารจัดการชายแดนปลอดภัยมากขึ้น  
 ในขณะที่ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนเพื่อรับการอนุมัติการเดินทางข้ามแดน มีการขยายผลให้ทั้งพลเมืองและผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์สามารถท าการพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติได้ และชาวต่างชาติอื่นๆ สามารถพิสูจน์ตัวตน ณ จุดตรวจ 
โดยการยื่นเอกสาร ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ดียิ่งข้ึน 

 

รูปที่ 123 ระดับการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัยในการบริหารจัดการชายแดน ส าหรับขั้นตอนการประเมินความเสีย่ง และพิสจูน์
ตัวตน 

 จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลด้าน
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติสาหรับพลเมือง และผู้โดยสารต่างชาติที่ผ่าน
เกณฑ์ ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดของขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 
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การประเมินความเสี่ยงผู้เดินทาง 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การประเมินความเสี่ยง
ผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์
ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติสาหรับ
พลเมืองและผู้โดยสารต่างชาติที่ผ่าน
เกณฑ ์

• ระบบตรวจสอบข้อมลูผูโ้ดยสารเพือ่ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า 
• การบูรณาการข้อมูลผู้โดยสารระหว่างระบบตรวจคนเข้าเมืองกับระบบของสายการบิน

ต่างๆ โดยมีการส่งข้อมูลระหว่างระบบแบบ Real time ยกตัวอย่างข้อมูลที่ส่ง เช่น ช่ือ 
นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น  

• การบูรณาการข้อมูลแบบ Real time ระหว่างข้อมูลผู้โดยสาร และข้อมูลยานพาหนะ 
เมื่อมีการลงทะเบียนเดินทางข้ามแดนด้วยยานพาหนะ  

• การบูรณาการฐานข้อมูลที่ส าคัญภายในประเทศระหว่างข้อมูลบุคคล  และข้อมูล
อาชญากร เช่น ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลหมายจับ บัญชีเฝ้าระวัง ค าสั่งศาล เป็นต้น  

• การบูรณาการข้อมูลอาชญากรกับฐานข้อมูลจากต่างประเทศ เช่นข้อมูลต ารวจสากล 
เพื่อน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ตารางที่ 50 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการบริหารจัดการชายแดน ในการประเมินความเสี่ยงผูเ้ดินทาง 

การพิสูจน์ตัวตนเพ่ือรับการอนุมติัการเดินทางข้ามแดน 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 3 การประเมินความเสี่ยง
ผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์
ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติสาหรับ
พลเมืองและผู้โดยสารต่างชาติที่ผ่าน
เกณฑ ์

• ระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางส าหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบันทึกข้อมูลผู้เดินทาง
ข้ามแดน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลักษณะทางชีวภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง เป็นต้น   

• ระบบลงทะเบียนเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกประเทศ
เป็นประจ า เช่น นักศึกษาชาวต่างชาติ และผู้ถือใบอนุญาตท างาน (Registered 
Traveler Program) เป็นต้น  

• การบริการตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทางชีวภาพ ผ่านช่องทางอัตโนมัติ 
(Automated Gate) เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา เพื่ออนุมัติการเดินทางข้ามแดน
ส าหรับชาวต่างชาติที่มีการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า  

• อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองส าหรับตรวจสอบข้อมูลและพิสูจน์ตัวตนผู้เดินทางข้ามแดน 

ตารางที่ 51 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการบริหารจัดการชายแดน ในการพิสูจน์ตัวตน 
เพื่อรับการอนุมตัิการข้ามแดน 
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 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
บริหารจัดการชายแดนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 68% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีด
ความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงกา รพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้     

• ระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า (Advance Passenger Processing) ระบบตรวจสอบผู้โดยสาร
ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มระดับการควบคุมความปลอดภัยของประเทศ โดยระบบจะช่วยให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถ
ตรวจสอบผู้โดยสารทุกรายที่ก าลังจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินในประเทศต้นทาง  
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าประเทศก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง 

• ขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมัติด้วยระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion) ขยายการใช้
งานช่องทางอัตโนมัติส าหรับพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทางชีวภาพในการตรวจคนเข้าเมืองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการ
เดินทาง ได้แก่ทางอากาศ ทางพื้นดิน และทางน้ า ส าหรับทั้งพลเมืองและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกประเทศเป็น
ประจ าที่ได้ท าการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ เช่น นักศีกษาต่างชาติ และผู้ถือใบอนุญาตท างาน 

 โดยมีหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

รูปที่ 124 รายละเอียดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

 
รูปที่ 125 แผนการด าเนินการโครงการด้านความปลอดภัยสาธารณะ  
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9.3 การป้องกันภัยธรรมชาติ 
การป้องกันภัยธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในปัจจุบันยังมีความซับซ้อนสูง ทั้งในด้านชนิดภัย

พิบัติ ประเภทข้อมูล หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนถึงผู้ประสบภัย ซึ่งล้วนแต่มีปรมิาณมากท่ีภาครัฐตอ้งท าการแบก
รับ ส่งผลให้ภาครัฐต้องมีมาตรการที่เป็นมาตรฐานสากลในการป้องกันภัยธรรมชาติ โดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติใน
ทุกๆ ปี มีการน าข้อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการด าเนินงาน นอกจากน้ีโครงสร้างในการด าเนินงานของภาครัฐยังมี
การมอบอ านาจและก าหนดบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบตามความช านาญให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับสื่อมวลชนท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนล้วนต่างมีหน้าที่ส าคัญในการติดต่อประชาชนในประเทศจ านวน 67 ล้านคน เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐจะมีมาตรการรองรับดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่การป้องกันภัยธรรมชาติยังมีความซับซ้อนที่เกิดจาก
สภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ภาครัฐหลายฝ่ายจ าเป็นต้องหันมาให้ความส าคัญกับการรับมือภัยต่างๆ มากยิ่งข้ึน 

 

รูปที่ 126 ความซับซ้อนของมาตรการจัดการภัยธรรมชาติของประเทศไทย 

เทคโนโลยีสามารถถูกน ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย และลดผลกระทบของภัยธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยสามารถแบ่งระดับการพัฒนาของการป้องกันภัยธรรมชาติออกได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 

• ระดับที่ 1 การป้องกันภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต (Natural Disaster Management Based on 
Past Incident) เป็นการใช้ประสบการณ์และข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ท าให้สามารถป้องกันได้เฉพาะใน
พื้นที่ท่ีเคยประสบภัยมาแล้ว 

• ระดับที่ 2 การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Natural Disaster Management Driven By 
Basic Information)  โดยน าระบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นมาใช้คาดการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ 
แม้กระทั่งในพื้นที่ท่ีไม่เคยประสบภัยมาก่อน ท าให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบได้ทั่วถึงมากขึ้น 

• ระดับที่ 3 การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจ าลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ (Natural Disaster 
Management Driven by Scenario-Based Simulations) โดยใช้ระบบจ าลองสถานการณ์ (Scenario-Based 
Simulation) ผ่านการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถระบุชนิดของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น พื้นที่เกิดเหตุ 
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และสาเหตุของการเกิดล่วงหน้าได้ ท าให้สามารถก าหนดวิธีป้องกันท่ีเหมาะสมและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดส าหรับแต่ละ
บุคคลในแต่ละพื้นท่ี 

 
รูปที่ 127 ระดับการพัฒนาของการป้องกันภัยธรรมชาติ  

ในระดับที่ 1 การคาดการณ์ของสถานการณ์ภัยพิบัติยังเป็นการคาดการณ์เชิงพื้นที่ โดยการน าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมา
เป็นองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์ แต่ยังไม่มีการน าปัญหาภัยใหม่ๆ มาประกอบการพิจารณา นอกจากน้ียังไม่มีการวางแผนรับมือกบั
ภัยใหม่ๆ ที่ค านึงถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม เนื่องจากในระดับนี้เป็นการคาดการณ์แบบเชิงพื้นที่ 
อีกทั้งยังมีความรู้ที่จ ากัด ส่งผลให้ไม่มีการป้องกันที่ครบถ้วน มีการกระจายความรู้ผ่านสื่อสาธารณะที่ยากต่อการเข้าถึง และมีวิธีก าร
รับมือท่ีเป็นแบบดั้งเดิมที่เคยปฎิบัติมาในอดีต  

ในระดับที่ 2 ระบบสามารถคาดการณ์ภัยธรรมชาติล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลภัยพิบัติเบื้องต้น ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานได้ โดยข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวนี้สามารถถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุล่วงหน้าตามพื้นที่และตามชนิดภัยพิบัติซึ่งไม่สามารถ
กระท าได้ในอดีต  

ในด้านการเตรียมความพร้อม เนื่องจากมีความเข้าใจถึงลักษณะภัยพิบัติมากขึ้น และมีมาตรฐานในการรับมือกับภัยพิบัติ ท าให้
เมื่อทราบถึงภัยที่จะคุกคาม ภาครัฐก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนได้โดยผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายขึ้นด้วยเทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ อีเมล์ หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ภาครัฐยังมีการเตรียมการเพื่อรับมือกับภัย
พิบัติระดับรายชนิดอีกด้วย 

 
ในระดับที่ 3 ระบบสามารถจ าลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยพิจารณาข้อมูลการป้องกันภัยธรรมชาติและคุณสมบัติ

ต่างๆ  เช่น ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชาชนในพื้นที่ ลักษณะของภัยพิบัติ เป็นต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยสามารถระบุถึง
รายละเอียดของเหตุการณ์ และประเมินความเสียหายต่างๆ พร้อมทั้งประเมินจุดเสี่ยงโดยประมาณการในสภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบ นอกจากน้ันระบบยังสามารถน าข้อมูลจากการประเมินไปแจ้งเตือนกลุ่มคนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความ
พร้อมผ่านช่องทางส่วนตัวต่างๆ เช่น โทรศัพท์ส่วนตัวหรืออีเมล์ส่วนตัว เป็นต้น ท าให้ภาครัฐสามารถเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ
สถานการณ์ตามสัดส่วนที่มีแนวโน้มจะเกิดเหตุได้ ประโยชน์อีกประการของระบบจ าลองสถานการณ์คื อการความสะดวกอ านวยให้
ภาครัฐสามารถวางแผนได้ให้ครบทุกช่วงของภัยพิบัติและใช้มาตรการตามทุกเหตุที่เป็นไปได้  
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รูปที่ 128 การป้องกันภัยธรรมชาติในแต่ละระดับขั้นต้อนและในแตล่ะระดับการพัฒนา 

จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้ าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล 
ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติให้เป็นแบบผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในแต่ละด้านของการป้องกันภัย
ธรรมชาติ สามารถแสดงขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ส าคัญตามระดับการพัฒนาด้านการป้องกันภัยธรรมชาติได้ดังตารางต่อไปน้ี 
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ด้านการป้องกันและการลดผลกระทบ  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 การป้องกันภัย
ธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

• ระบบจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลระดับน้ า  ข้อมูลสภาพ
อากาศ หรือข้อมูลการสั่นสะเทือนของพื้นดิน ส าหรับเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ (Electronic Data) 

• ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น 
• ระบบบูรณาการข้อมูลประชาชนแบบครบวงจรเป็นรายบุคคล  เช่น ข้อมูลครัวเรือน ที่อยู่อาศัย 

รายได้ เป็นต้น เพื่อภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือ 
• ระบบให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารส่วนบุคคล เช่น ส่งข้อความ SMS เพื่อภาครัฐ

สามารถส่งข้อมูลแจ้งข่าวสารเตือนประชาชนเชิงรุก 
ตารางที่ 52 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการป้องกันภัยธรรมชาต ิด้านการป้องกันและลดผลกระทบ 

ด้านการเตรียมพร้อมรับภัย  
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

ระดับท่ี 2 การป้องกัน
ภัยธรรมชาติผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

• ระบบให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยธรรมชาติผ่านช่องทางออนไลน์   (Online 
Information Broadcast) 

• ระบบวางแผนเพื่อจัดการภัยพิบัติ เช่น การวางแผนส ารอง   การวางแผนจัดฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับมือ
ภัยพิบัติ 

• ระบบให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารส่วนบุคคล เช่น ส่งข้อความ SMS เพื่อให้ประชาชน
เตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น 

• ระบบบูรณาการข้อมูลประชาชนแบบครบวงจรเป็นรายบุคคล  เช่น ข้อมูลครัวเรือน ที่อยู่อาศัย รายได้ 
เป็นต้น เพื่อภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือ 

• ระบบให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารส่วนบุคคล เช่น ส่งข้อความ SMS เพื่อภาครัฐสามารถ
ส่งข้อมูลแจ้งข่าวสารเตือนประชาชนเชิงรุก 

ตารางที่ 53 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการป้องกันภัยธรรมชาต ิด้านการเตรยีมพร้อมรบัภัย 

ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ป้องกันภัยธรรมชาติโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 85% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีด
ความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลดังต่อไปนี้    
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• บูรณาการข้อมูล เพ่ือติดตามและบริหารจัดการภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Data Integration) ระบบบูรณา
การและเช่ือมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมและเชิงประชากร เช่น จ านวนผู้อยู่อาศัยราย
พื้นที่ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ า หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย
ต้องมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปเชื่อมโยงและใช้ได้จริงโดยมีหน่วยงานผูร้ับผิดชอบหลกั
และแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 129 รายละเอียดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการด้านการป้องกันภัยธรรมชาต ิ

 
รูปที่ 130 แผนการด าเนินการโครงการด้านการป้องกันภัยธรรมชาต ิ 
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9.4 การจัดการในภาวะวิกฤต 
การจัดการในภาวะวิกฤตเป็นการแก้ปัญหาหลายมิติหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหามาจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การบริหารชายแดน ความปลอดภัยสาธารณะ และภัย
ธรรมชาติ การที่ภาครัฐไม่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ได้ตั้งแต่ต้นจึงน ามาสู่ภาวะวิกฤติ ภาครัฐจึงต้องมีมาตรการรองรับใน
การเผชิญเหตุการณ์ และมาตรการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภาวะคับขันซึ่งขึ้นอยู่กับเวลา และความเช่ียวชาญของ
ทีมงานกอบกู้ ท้ายท่ีสุดแล้วภาครัฐต้องท าการฟื้นฟูประชาชนและประเทศให้กลับมามีสภาพที่แข็งแกร่งกว่าเดิม  

 

รูปที่ 131 กระบวนการการจดัการในภาวะวิกฤต 

ส าหรับด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หน่วยงานภาครัฐสามารถน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินงานบริหารจัดการ  
โดยสามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 

 ระดับท่ี 1 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตแบบด้ังเดิม (Conventional Crisis Management Practices) โดยการ
แจ้งเตือนผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้างและการค้นหาผู้ประสบภัยตามพื้นท่ีโดยไม่มีแนวทางการค้นหาที่ชัดเจน การบรรเทา
ทุกข์ (Relief) เฉพาะเมื่อมีผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนร้องเรียน จนถึงการฟื้นฟู (Recovery) เพียงเพ่ือให้ได้กลับมาสู่สภาพ
ปกติก่อนท่ีจะเกิดภาวะวิกฤต 

 ระดับที่  2 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วยข้อมูล พ้ืนฐาน  (Information Led Crisis Management 
Practices)  
มีการใช้ข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตั้งแต่การแจ้งเตือนผ่าน
หลายช่องทางและการค้นหาผู้ประสบภัยตามข้อมูลผู้อยู่อาศัยรายพื้นที่ การคาดการณ์จ านวนผู้ประสบภัยเบื้องต้นเพื่อ
เตรียมความช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จนถึงการเก็บข้อมูลและประเมินความเสียหายเบื้องต้นเพื่อให้มีแนวทางการฟื้นฟูที่
เหมาะสม 

 ระดับที่ 3 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบวงจร (Integrated Crisis Management 
Practices) เป็นการบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การแจ้งเตือนผู้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยผ่าน
ช่องทางส่วนตัว และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยหาผู้ประสบภัยอย่างแม่นย า จนถึงการบูรณาการข้อมูลผู้ประสบภยั
เพื่อให้สามารถค านวณชนิดและปริมาณการช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ และการเก็บข้อมูลผลกระทบต่างๆ เพื่อ
น ามาฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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รูปที่ 132 ระดับการพัฒนาของระบบการบริการจัดการในภาวะวิกฤต 

ในระดับที่ 1 เนื่องด้วยการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นแบบแยกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ โดย
ไม่มีการเช่ือมโยงความร่วมมอืหรือไมม่ีการบริหารจัดการจากจุดเดียว ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการบรหิาร
เวลา และทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้การแจ้งเตือนประชาชนยังเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมโดยใช้ระบบแจ้งเตือนผ่าน
สื่อสารมวลชน เช่น โทรทัศน์ และ วิทยุ เป็นต้น ในระยะนี้ภาครัฐต้องระดมก าลังเพื่อกอบกู้ผู้สูญหาย อีกทั้งการด าเนินงานของภาครัฐยัง
ถูกจ ากัดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจส่งผลท าให้มองข้ามพื้นที่อื่นที่ภาครัฐไม่ได้รับข้อมูล ถึงแม้กระนั้น ผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจ าเป็นต้องเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง ส่งผลให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือได้เฉพาะบุคคลที่
ภาครัฐรับรู้ถึงตัวตนเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่มีจ ากัดรวมถึงบุคคลากรและวิธีการด าเนินงานของภาครัฐ จึงท าให้สามารถฟื้นฟูสิ่งต่างๆ ให้
กลับมาเป็นสภาพเดิมได้เท่าน้ัน แต่ไม่สามารถพัฒนาให้ได้ดีกว่าเดิม  

ในระดับที่ 2 หน่วยงานรัฐบาลท างานใต้ศูนย์บังคับบัญชาการซึ่งมีการก าหนดระดับการท างาน และระดับความรับผิดชอบให้
แต่ละหน่วยงาน จึงท าให้ความรับผิดชอบ หน้าที่ และขอบเขตการท างานระหว่างหน่วยงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ที่มี
อ านาจในการตัดสินใจต้องประจ าการอยู่ที่ศูนย์เพื่อสั่งการ ในขั้นตอนถัดไปภาครัฐสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์และสื่อสังคมต่างๆ เป็นต้น และค้นหาผู้ประสบภัยตามข้อมูลเบื้องต้นจากการจัดล าดับความส าคัญของพื้นที่ หลังจากท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงหน่วยงานใดก็ได้ของภาครัฐ มากไปกว่านั้นภาครัฐยังสามารถคาดการณ์ถึงความ
ต้องการของผู้ประสบภัยในเชิงประมาณการของสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการอยู่รอดได้อีกดว้ย ขณะเดียวกันภาครัฐสามารถน าข้อมูลที่สะสมมา
ในอดีตและข้อมูลที่รวบรวมได้ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาอยู่ในสภาพท่ีดีกว่าเดิม  
  ในระดับที่ 3 การบูรณาการฐานข้อมูลและการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นสองปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการฟื้นฟูบูรณะประเทศให้
กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม โดยเริ่มจากการมีผู้บังคับบัญชาการที่สามารถสั่งการจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์ ‘Virtual Command 
Center’ ท าให้ผู้มีอ านาจสามารถออกค าสั่งได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยให้สามารถออกมาตรการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้
สถานการณ์ไม่รุนแรงสาหัสเท่าที่ควร ในขณะเดียวกันการแจ้งเตือนผ่านช่องทางส่วนบุคคลจะช่วยให้ประชาชนได้รับข้อความที่
ความส าคัญซึ่งมีโอกาสที่ข้อความจะถึงตัวบุคคลมากกว่าการสื่อสารมวลชนท่ัวไป ในสถานการณ์การค้นหา ภาครัฐมีการน าเทคโนโลยีทีม่ี
ความสามารถในการตรวจจับและช่วยเหลือที่เหนือกว่าความสามารถของคนทั่วไป ส่วนในขั้นตอนการลงทะเบียน และประเมินความ
ต้องการรายบุคคลได้น าเทคโนโลยีที่สะดวกต่อการพกพาของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลโดยละเอียดถึงระดับความต้องการ
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เชิงลึก ท าให้สามารถให้บริการได้ในระดับรายบุคคล ท้ายท่ีสุด ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงได้มีการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ภาครัฐมีความสามารถในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จในวงกว้าง 

 
รูปที่ 133 การบริหารจดัการในภาวะวิกฤตในแต่ละระดับการพัฒนา 

จากการประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล 
ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วยข้อมูลพื้นฐาน ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการจัดการในภาวะวิกฤต สามารถ
แสดงขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่ส าคัญตามระดับการพัฒนาด้านการจัดการในภาวะวิกฤตได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข ์
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤตด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน 

• ศูนย์บัญชาการส าหรับบริหารจัดการภาวะวิกฤตเพื่อสั่งการหรือเพื่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีภาคสนามแบบทันทีทันใด (Real time) 

• ระบบแจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และ
สื่อสังคม เป็นต้น 

• ระบบบูรณาการข้อมูลประชาชน เพื่อให้ภาครัฐสามารถบริการจัดการข้อมูลในภาวะ
วิกฤต เช่น ข้อมูลประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเกิดภัย สภาวะแวดล้อมในพ้ืนท่ีเกิดภัย  

• ระบบให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารส่วนบุคคล เช่น ส่งข้อความ SMS  
เพื่อภาครัฐสามารถส่งข้อมูลแจ้งข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤต 

ตารางที่ 54 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต ข้ันตอนการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ 

ขั้นตอนการฟ้ืนฟู 
ระดับการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 
ระดับท่ี 2 การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤตด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน 

• ระบบลงทะเบียนที่ให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ความช่วยเหลือต่างๆ 
ณ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (One Stop Aid Registration) 

• ระบบบูรณาการข้อมูลประชาชน เพื่อให้ภาครัฐสามารถบริการจัดการข้อมูลในภาวะ
วิกฤต เช่น ข้อมูลประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเกิดภัย สภาวะแวดล้อมในพ้ืนท่ีเกิดภัย เป็นต้น 

• ระบบให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารส่วนบุคคล เช่น ส่งข้อความ SMS  
เพื่อภาครัฐสามารถส่งข้อมูลแจ้งข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤต 

ตารางที่ 55 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต ข้ันตอนการฟื้นฟู 

 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
จัดการในภาวะวิกฤตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 76% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างขีด
ความสามารถและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัล 2 โครงการดังต่อไปนี้   

• ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางสว่นตัวรายบุคคล (Personalized Warning System) ระบบบรูณาการข้อมลูภยั
พิบัติ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและแจง้เตือนภัยแก่ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีที่เกิดภัยพิบัติ ผ่านช่องทางการตดิต่อส่วนตัว เช่น 
มือถือ และอีเมล์ ให้ประชาชนสามารถตอบสนองต่อสถานการณไ์ดถู้กต้องรวดเร็วมากขึ้น 

• บูรณาการข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Intelligence Centre for Crisis Management) ระบบบูรณา
การข้อมูลทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศูนย์บัญชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์ใน
การติดตามและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านข้อมูลที่ตั้งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยบรรเทาภัย  
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โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 

 
รูปที่ 134 รายละเอียดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการด้านการจัดการวิกฤต 

 
รูปที่ 135 แผนการด าเนินการโครงการด้านการจดัการวิกฤต 
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บทท่ี 10 กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 
10.1 การจัดล าดับความส าคัญของมาตรการ  

เพื่อให้สามารถระบุมาตรการเชิงดิจิทัลที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก จ าเป็นต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของ
มาตรการ โดยใช้ผลการวิเคราะห์ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก 

• การวิเคราะห์ในเชิงลึก หมายถึงระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
ระดับที่ต้องการจะเป็นในระยะ 3 ปี ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการยกระดับที่สามารถท าได้  โดยใช้ผลการ
ประเมินขีดความสามารถเชิงดิจิทัลปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน  

• การวิเคราะห์ในเชิงกว้าง หมายถึงระดับความพร้อมในการพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ อาทิ ความพร้อม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน โดย
ใช้ผลการส ารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)  

 
รูปที่ 136  เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามระดบัขีดความสามารถเพื่อจัดล าดับความส าคัญ 

เพื่อให้สามารถน าผลการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการจัดล าดับความส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งมาตรการทั้ง 18 
มาตรการออกเป็น 3 ล าดับความส าคัญตามผลการประเมินเชิงกว้างและเชิงลึกดังต่อไปนี้   

• มาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ประกอบด้วยมาตรการที่มีความพร้อมสูงและยกระดับได้มาก ควรเร่งสนับสนุนและ
ผลักดันเพื่อให้เกิดผลและการพัฒนาแบบก้าวกระโดด รวมทั้งสิ้น 9 มาตรการดังต่อไปนี้ 

1. การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง 
2. โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  
4. การใหบ้ริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ 
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7. การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 
8. การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต 
9. ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร 
10. การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
11. การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

• มาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 2 ประกอบด้วยมาตรการที่มีความพร้อมสูงและยกระดับได้บางส่วน โดยเสนอให้จัดท า
เป็น Quick Wins เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาให้ได้ถึงเป้าหมาย และมาตรการที่มีความพร้อมต่ าแต่ยกระดบัได้มาก ซึ่งควร
ได้รับการผลักดันอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 4 มาตรการดังต่อไปนี้ 

1. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
2. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 

• มาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 3 ประกอบด้วยมาตรการที่มีความพร้อมต่ าและยกระดับได้น้อย ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ดีเสียก่อน รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการดังต่อไปนี ้

1. การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร 
2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
3. การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับผู้โดยสาร 
4. การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ 
5. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

  

  



 

 

168 ส่วนที่ 3 กรอบระยะเวลาและแนวทาง 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 ทั้งนี้เสนอให้ด าเนินโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปีของมาตรการทีส่ าคัญเป็นล าดับที ่1 ดังนี ้
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            หมายเหตุ * ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีภายในปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากจ าเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลก่อน 

 
รูปที่ 137  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัระยะ 3 ปีของมาตรการที่ส าคญัเป็นล าดับท่ี 1 ที่ 7-11 

 
  

 

 

 



 

 

169 ส่วนที่ 3 กรอบระยะเวลาและแนวทาง 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

      

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัในระยะเวลา 3 ปี ของมาตรการที่ส าคัญในล าดับถัดไป 

 

รูปที่ 138  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัระยะ 3 ปีของมาตรการที่ส าคญัในล าดับถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

170 ส่วนที่ 3 กรอบระยะเวลาและแนวทาง 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

โดยภายในระยะเวลา 1 ปี ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ จะเห็นผลลัพธ์ของโครงการดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   หมายเหตุ * ข้ึนอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน  

 
รูปที่ 139 แผนการด าเนินงานและผลลัพธ์ของปี 2559 ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 

 
 

 
 
 



 

 

171 ส่วนที่ 3 กรอบระยะเวลาและแนวทาง 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

      

 

บทท่ี 11 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการขับเคลือ่นรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย 
 
จากการศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่  ที่มีขอบเขตกว้าง ความซับซ้อนสูง และมีผู้เกี่ยวข้องจ านวน
มาก พบว่ามีปัจจัยสู่ความส าเร็จหลัก 5 ประการ  

1. การเตรียมความพร้อมคน (Citizen Competence)  
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมคนทุกคนท้ังภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในเชิงการ
เพิ่มศักยภาพของคนให้สามารถรบัมือการเปลี่ยนแปลง และการสรา้งความเข้าใจให้ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

2. ผู้น าบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 
มีผู้บรหิารทีเ่ข้าใจและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและคอยให้การสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการด าเนินงานเชิง
บูรณาการที่ตอ้งไดร้ับความร่วมมอืระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

3. แผนการด าเนินงานที่ขับเคลื่อนได้จริง (Actionable Plan) 
มีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนขับเคลื่อนไดจ้ริง โดยมีการระบผุู้รับผดิชอบหลักท่ีชัดเจน รวมถึงการแบง่บทบาทหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ การตดิตามและชี้วัดความส าเร็จ และการมอบหมายบุคลากรจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. มีการติดตามการด าเนินโครงการอย่างจริงจัง (Continuous Monitoring) 
มีการตดิตามการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อผลักดันโครงการให้เกิดผลตามแผน 
การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการผลักดันมาตรการเร่งด่วน (Quick Wins) ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อน
โครงการ 

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธอ์ย่างต่อเนื่อง (Key Focus and Message) 
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคดิเห็นของผู้เกีย่วข้องอย่างสม่ าเสมอทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาสังคม โดยให้ทุกฝา่ยได้มสีว่นร่วมในการผลักดันโครงการและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
ในการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการรวมถึงลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


