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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
22-IP-10-GE-WSP-A  Workshop on Digital Transformation for the Public Sector 

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 

จัดท าโดย นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองพัฒนาระบบดิจิทัล ส านักดิจิทัลและสารสนเทศ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 

ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ  

ภาครัฐก าลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงการมีส่วนร่วมกับประชาชน เพื่อส่ง
มอบบริการสาธารณะที่ดีขึ้น ลดต้นทุน และช่วยรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 โดยเน้นย้ าถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและสังคม  ผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว 
สร้างสรรค์ และเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาครัฐ 

ดัชนีรัฐบาลดิจิทัลของ OECD ปี 2019 ระบุว่ารัฐบาลดิจิทัลเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการ จากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สมาชิก APO จ านวนหนึ่งก าลังเป็นผู้น ากระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ จากผลการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัล ปี 2564 ทั่วโลก โดย 
Institute of D-government, Waseda University, Japan, รายงานว่า สิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ
จีน ติด 10 อันดับแรกในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งปันและตรวจสอบความจ าเป็นและความก้าวหน้าในการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลของภาครัฐ โดยเฉพาะระดับการยอมรับและแนวทางเชิงกลยุทธ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
ก. เพื่อตรวจสอบความจ าเป็นและความเร่งด่วนส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาครัฐเพื่อด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านดิจิทัล 
ข. เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงทางดิจิทัลในการเพิ่มคุณภาพของบริการสาธารณะในอย่างท่ัวถึง 

เสมอภาค และยั่งยืน 
ค. เพื่อแบ่งปันความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐโดยสมาชิก APO 

 
1.2  เนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ  พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่าง ประเด็นท่ีสามารถน ามา

ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย  
การสัมมนาแบ่งออกเป็น 3 วัน ใช้เวลาวันละประมาณ 3-4 ช่ัวโมง ในรูปบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ประกอบด้วย 

การน าเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมการอภิปรายแบบกลุ่ม และวิธีการเรียนรู้อื่นๆ ดังน้ี 
Day 1. การประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในปัจจุบันของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐ 

Session 1: บรรยายโดย Dr. Toshio Obi Professor Emeritus Institute of Digital Government Waseda 
University Japan การประเมินโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในปัจจุบันของภาครัฐ  แนวปฏิบัติและ การน า ICT มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโปรแกรมภาครัฐ ซึงม ี11 แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่กับรัฐบาลดิจิทัล ได้แก่  

1. Cloud computing  
2. Social Media  
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3. Big data  
4. BCP for Disaster  
5. Digital Inclusion  
6. Cyber Security  
7. 5G M-Government  
8. Open Government/Data   
9. Government 3.0 Web application  
10. New ID SIM card system  
11. ICT Applications for Ageing Society  
ส่วนของการน า AI เข้ามาใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยน์ในด้านต่างๆ อุปสรรคที่พบได้คือเรื่องของ การ

ขาดงบประมาณ ขาดทรัพยากรมนุษย์ ขาดความเข้าใจในเทคโนโลยี ขาดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง ขาดกฏใหม่เพื่อรองรับการน า  
AI มาใช้ รวมไปถึงผลที่กระทบกับแรงงาน การท างานทดแทน ซึ่งมีการพิจารณาแล้ว งานท่ีมีการน าแอปพลิเคชัน AI มาใช้แล้ว 
ได้แก่ การประเมินราคา ,มัคคุเทศก์ ,Matching ,คอลเซ็นเตอร์ ,สไตล์การท างานในอนาคต  ,การศึกษาและสุขภาพ ,Value 
Chain with AI ,New Market Silver ,Barrier/Stress Free ,คุณภาพชีวิต ,ความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างยั่งยืน  

มีการต่อยอดการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ ICT เพื่อการใช้งานจริงการระบบ ICT เช่นหุ่นยนต์สื่อสารที่เสริมการท างานทาง
กายภาพและความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ของผู้สูงอายุและแก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในด้านการพยาบาล เทคโนโลยีส าหรับบ้านอัจฉริยะสู่เมืองอัจฉริยะ  

อย่างไรก็ดีในประเทศญี่ปุ่นแนวโน้มการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ปรับเปลี่ยนการท างานในภาคอุตสาหกรรมและใน
ภาคธุรกิจยังไปได้เร็วกว่าภาครัฐมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 
Session 2: บรรยายโดย Ms. Hyejeong Lim Principal Manager National Information Society Agency 

ROK การประเมินโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภาครัฐ ในปัจจุบัน การน า  ICT มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิ ทธิภาพระบบงานของ
ภาครัฐ จากรายงานการ ส ารวจการจัดอันดับ Waseda World Digital Government ประจ าปี รวมไปถึงการแบ่งปันแนว
ปฏิบัติที่ดีท่ีสุดในการใช้ ICT ทั่วทั้งภาครัฐ  

นโยบายข้อมูลของรัฐบาลแบบเปิด มีความส าคัญมาก เพราะท าให้ได้ Reliability Frequency  และ Volume แต่
ต้องค านึงถึงด้านกฎหมายและข้อบังคับร่วมด้วย มีการจัดท าแผนนโยบายระยะยาว และแผนการน าไปใช้ ประโยชน์ด้านต่างๆ 
อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 

แนวคิดที่จะจัดท า National Open Data Portal โดยมีแพลตฟอร์มการจัดการแบบบูรณาการและส่วนกลางส าหรับ
การลงทะเบียนและเผยแพร่ชุดข้อมูลส าหรับทุกรัฐบาลและสถาบันสาธารณะ 
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ตัวอย่างของเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ที่ได้ด าเนินการแล้วในเรื่องของข้อมูลการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
ภายในประเทศ โดยการให้ข้อมูลมาสก์เป็นรูปแบบ API 

 

   
 

หลักส าคัญของโครงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  

 เริ่มต้น (Full scale analysis)  
เป้าหมายที่ 1 : การวิเคราะห์ของภาครัฐท้ังหมด 

 เป้าหมายที่ 2 : สนับสนุน และให้ค าปรึกษา 
เป้าหมายที่ 3 : ตรวจสอบข้อมูล ชุดข้อมูลที่แล้วเสร็จไปแล้วอีกครั้ง 
เป้าหมายที่ 4 : ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

 ข้อมูลหลักแห่งชาติ 
- โครงการโอเพนดาต้าบิ๊กแบง  (2014) รวบรวมความต้องการด้านข้อมู ลและปรึกษากับภาคเอกชน 

ภาคประชาชน  
- แผนข้อมูลหลักแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (2015 ~ 2016) ข้อมูลที่มีคุณค่าและความต้องการสูง  ส าหรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
- แผนข้อมูลหลักแห่งชาติฉบับที่ 2 (2017 ~ 2019) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AI, IoT เพื่อรองรับการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมและผลกระทบทางสังคม 
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- แผนข้อมูลหลักแห่งชาติฉบับที่ 3 (2020 ~ 2022) การขับขี่อัตโนมัติ , ข้อมูลทางการเงิน , สภาพแวด 
ล้อม ของชุดข้อมูลรวม 46 ชุด 

  มาตรฐาน OGD (120 ประเภท) 
 ชุดข้อมูลที่มีความต้องการสูง เช่น ที่จอดรถสาธารณะ ห้องน้ าสาธารณะ และชุดข้อมูลอื่นๆ 

 
 การประเมินการด าเนินงานข้อมูล 

 
 

 การน ากลับมาใช้ใหม่เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท าความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพ 
30 บริษัทท่ีเชี่ยวชาญด้านข้อมูล ให้กลายเป็นสตาร์ทอัพและออกสู่ตลาดโลก 

 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก เช่น การให้ทุก
คนสมัครเข้าสู่ระบบและเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้สะดวก ท าความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมโดยการใช้ข้อมูลเปิด 

 การป้องกันการท าซ้ า/คล้ายกัน แอปพลิเคชัน OGD กับภาคเอกชน ควรมีการป้องกันการพัฒนา หรือข้อก าหนด
ของแอปพลิเคชัน OGD ที่ซ้ ากันหรือคล้ายกันในภาครัฐและส่งเสริมการพัฒนาบริการตาม OGD โดยภาคเอกชน 
เป็นผู้ให้บริการบนพื้นฐานตามกฎหมายข้อมูลแบบเปิด 

 
กลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลรัฐบาล (2020. มิถุนายน) 

เป้าหมายที่ 1 : การเผยแพร่ข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้ 
 เป้าหมายที่ 2 : การเปิดตัวของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง 

เป้าหมายที่ 3 : ส่งเสริมนักพัฒนาและประชาชนในการให้ข้อมูล 
เป้าหมายที่ 4 : ความก้าวหน้าของระบบศูนยร์วมข้อมูล 
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ในการด าเนินการจะต้องท าการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและข้อบังคับ หลักการพืน้ฐาน เช่น  
สิทธิในการใช้ในเชิงพาณิชย์ ขอบเขตของข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานราชการส่วนกลาง และสถาบันของรัฐ (ไม่รวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว, ความมั่นคงของชาต,ิ การรักษาความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 
ฯลฯ ) มีการจัดท า พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้ข้อมูล โดยศึกษาจากความเป็นมาตรฐานกลาง 
ของอังกฤษและของภายในประเทศเกาหลี วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้คือการก าหนดเรื่องที่จ าเป็นส าหรับการ
ส่งเสริมข้อมูลให้มีคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ ของสถาบันของรัฐและเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
วัตถุประสงค์และการบริหารทางวิทยาศาสตร์  

 
บทบาทของคณะกรรมการ 

 
นโยบายข้อมูลแบบเปิดส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จะต้องสนับสนุนข้อมูล ขับเคลื่อนการก าหนด

นโยบายและพัฒนาการบริการแก่ประชาชน เพื่อน ารัฐบาลอัจฉริยะไปใช้ ผ่านการใช้ข้อมูลแบบเปิดและข้อมูลขนาด
ใหญ่ในภาครัฐ ตัวอย่างเช่น 

- การวิเคราะห์พื้นท่ีติดตั้งกล้องวงจรปิดและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ในพื้นที่อันตราย 
- การวิเคราะห์วางแผนในการรับนักท่องเที่ยวในเขตเมืองหรือพ้ืนท่ีมีนักท่องเที่ยวสนใจมาก 
- การวิเคราะห์เส้นทางที่ดีท่ีสุดของรถบัสรอบดึก 
- การวิแคราะห์เพื่อหาเส้นทางทีไ่วท่ีสุดส าหรับรถกู้ภัย กรณีเกิดเหตุภัยพิภัต ิ
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การขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูล จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายด้านเพิ่มมากขึ้น  
เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันสาธารณะและการสร้างข้อมูลแบบบูรณาการ มรีะบบการจัดการผ่านการบริหารงาน
สาธารณะที่ขับเคลือ่นด้วยข้อมูล 
 

การลงทะเบียนข้อมูลและการเผยแพร ่ การบูรณาการข้อมูล ศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่

• การลงทะเบียนข้อมูลให้กับประเทศชาต ิ
แพลตฟอร์มข้อมูล 
• การแชร์และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ระหว่างสถาบันของรัฐ 
• การรวบรวมข้อมูลส่วนตัว 
• การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและ 

• การสร้าง การจัดการข้อมูลระบบ โดยการ
เช่ือมโยงข้อมูลเมตาดาตาของสถาบัน
สาธารณะ 
• การสร้างข้อมูลแบบรวมแพลตฟอร์มการ
จัดการส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพและการใช้งานที่เชื่อมต่อถึงกัน
และร่วมกันของข้อมูล 

• เปิดเผยและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในแต่
ละสถาบันของรัฐ 
• มีศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรัฐบาลกลาง 
ส าหรับข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยความส าคัญ
ระดับชาติ เพื่อการตัดสินใจ 

 
Session 3: บรรยายโดย Dr. Jelena Dzakula Lecturer Department of Digital Humanities King’s College 

London UK เมื่อมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้งานในภาครัฐมากขึ้นเพื่อตอบรับความทันสมัยและความคล่องตัว การสร้าง
กรอบและโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการท างานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน จ าเป็นต้อง ค านึงถึงสิ่ง
ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ต้อง มีมาตรการเพื่อการก ากับดูแลในด้านจริยธรรม ความเป็นส่วนตัว 
และความยุติธรรม รวมถึงการก ากับดูแลในเรื่องของการน า AI มาใช้งานร่วมด้วย  

การจัดท าข้อมูลของรัฐบาล  ต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั่ วไปที่มีอยู่ มา ผนวกกับการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้จัดเก็บ  
รวบรวม ประมวลผล เพื่อให้เกิดข้อมูลของภาครัฐ นอกจากน้ีเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นมานั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกระทบกับการด าเนินการในภาครัฐ อย่างเช่น 

 
Internet of Things (IOT) เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างเครือข่ายทางกายภาพ ด้วยระบบเซ็นเซ อร์และ

อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการส่งข้อมูล การจัดเก็บ และ ประมวลผลแบบเรียลไทม์ ได้มีการน าไปใช้งานในด้าน การคมนาคม ด้าน
พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ 

IOT in the EU 

 
  

 Blockchain เป็นระบบบัญชีแบบแยกประเภทส าหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เช่ือถือได้  และตรวจสอบย้อนกลับได้  มีการ
ระบุตัวตน การตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของธุรกรรมทางดิจิทัล  ช่วยลดการฉ้อโกง  ลดข้อผิดพลาด  และลดค่าใช้จ่ายของ
กระบวนการรูปแบบเดิมที่ใช้กระดาษ ทั้งยังสร้างความโปร่งใส่ และความน่าเชื่อถือให้ภาครัฐมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

Uayporn
Highlight
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Distributed Ledger System in the EU 

 
 

Artificial intelligence (AI) เป็นเทคโนโลยีที่เลียนแบบสมองมนุษย์ มีการรับรู้ เข้าใจ การกระท า และเรียนรู้
เพิ่มเติม ท้ังยังสามารถสังเกตสภาพแวดล้อม และประมวลผลได้อย่างชาญฉลาด จากความรู้และประสบการณ์ที่เคยได้รับ AI จึง
ต้องการข้อมูลจ านวนมากที่ต้องน าไปใช้เพื่อประมวลผลในอัลกอริทึม 

AI in the EU 

 
  

Narrow AI เป็นการเรียนรู้เชิงลึก แบบโครงข่ายประสาทเทียม ระบบจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามระยะเวลาและปริมาณ
ข้อมูลที่ได้เรียนรู้ เช่น Self-driving cars ,NLP ,Google search ,Image recognition software ,Predictive analytics 
,Content labelling ,Facial recognition  
 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการคาดการณ์ โดยใช้เหมืองข้อมูลจากในอดีต เพื่อมาค านวณทางสถิติ และสร้างแบบจ าลองขึ้นมาเพื่อ
ใช้ในการท านาย หรือใช้เพื่อก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้มีการน าการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้กับงาน
หลายแบบ 

- การจ าแนกบุคคลจากระดับการคุกคามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเยอรมัน  
- การเก็บภาษีอากรและประเมินทรัพย์สินอัตโนมัตใินประเทศเดนมาร์ก 
- การตรวจจับการฉ้อโกงในประเทศฝรั่งเศส  
- การดูแลผู้สูงอายุในประเทศสวีเดน 
- การจดจ าใบหน้าส าหรับต ารวจ เพื่อใช้ในงานจราจรในทาลลินน์ เอสโตเนีย สนามบินในสหราชอาณาจักรและ

สนามบินในอิตาล ี
 
Robotic process automation (RPA) เป็นการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อท าให้หุ่นยนต์ท างานอัตโนมัติ มาช่วยในการลด

กระบวนการ ลดเวลา ลดความผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย ในการใหบ้ริการ งานลักษณะที่ต้องท าเป็นประจ า เช่น การป้อนข้อมูลลง
ในระบบต่างๆ 
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ในประเทศสวีเดน ได้น าเอา RPA มาใช้ในแอพพลิเคชันด้านการเงิน เป็นการท างานร่วมกันระหว่างพนักงานและการท างานของ
ซอฟต์แวร์ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู ่
 
Day 2.  กรอบนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลส าหรับภาครัฐ และกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

Session 4: บรรยายโดย Ms. Hyejeong Lim เป็นการถ่ายทอดแนวทางเกี่ยวกับนโยบายที่จ าเป็นส าหรับการ
เสริมสร้างบริการดิจิทัลของรัฐบาล และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีของสาธารณรัฐเกาหลี 
 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลี  มีการสนับ สนุนท่ีดีทั้งด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ  จากทุกภาคส่วน จนเกิด
แนวคิดและบริการในด้านต่างๆ ข้ึนหลายระบบ 

 

Administration Databases ทะเบียนราษฎร ์ทะเบียนที่ดินและอาคาร ทะเบียนรถ ทะเบียนธุรกิจ                                                                                             
ประวัติอาชญากรรม 

Back-office / Front-Office Systems   
For Government Employees (G2G) 

อีเมล, เอกสารอิเล็กทรอนิกส,์ HR, งบประมาณและการใช้จ่าย ภาษี การตรวจสอบ 
ระบบงานโยธาส าหรับรัฐบาลท้องถิ่น 

Online Services for Citizen & 
Business (G2C /G2B) 

การดูแลสุขภาพ การศึกษา การจ้างงานก าหนดเอง, การจัดซื้อ, การขนส่ง, ใบสมัคร
ออนไลน์ส าหรับกิจการพลเรือน 

Integration of IT Infrastructure and 
Platforms 

GIDC, มาตรฐานการท างานร่วมกัน, กรอบการพัฒนาแอปพลิเคชัน, การจัดการ
ทรัพยากรไอทีทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ 

Integration of Services & Data ระบบ Portal เป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลสาธารณะ บริการแบบครบวงจร 

Service Usability & Accessibility & 
Security 

การเปลี่ยนแปลง UI ของบริการ, บริการมือถือ, โซลูชัน Digital Divide, แนวทางความ
ปลอดภัย, การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล, O2O 

Collaboration between the Public 
and the Private Sector 

Open Data, Open API, การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส,์ การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data 

แบบรวมกลุ่ม 
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ปัจจัยหลักท่ีอยู่เบื้องหลังความส าเร็จของรัฐบาลดิจิทัล 

  1. ภาวะผู้น าและการรับผิดชอบภารกิจการของรัฐทีแ่ข็งแกร่ง 
2. การกล้าลงทุนทางการเงินและด าเนินการต่อเนื่องอย่างชาญฉลาด 

   3. การด าเนินงานของรัฐบาล ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลถาวร และมีการส่งเสริม 

4. การปฏิรูประบบกฎหมายและการตรากฎหมายของ พระราชบัญญัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
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บริการ Portal ของรัฐบาลเกาหลีนั้น เป็นแบบบูรณาการบริการสาธารณะมากกว่า 90,000 แห่งเข้าไว้ด้วยกัน เป็นบริการที่มีอยู่
บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันในมือถือ บริการข้อมลูส่วนบุคคลส าหรับพลเมืองแต่ละคน แบ่งตามความต้องการในการใช้ชีวิต 
โดยเป็นบริการที่ไม่มีวันหมดอาย ุ

 

รัฐบาลดิจิทัลในยุคของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตประจ าวันของเราไปอย่างสิ้นเชิง เศรษฐกิจโลกเข้าสู่วิกฤติที่ไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อน รัฐบาลได้มีโครงการวางแผนนวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล เพื่อก้าวผ่านวิกฤติอย่างเช่นในช่วงของการระบาดของไวรัส
โควิด-19 จึงกล่าวได้ว่าโควิด-19 ก็เป็นปัจจัยในการกระตุ้นนวัตกรรมของรัฐบาลดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  

• 5G based Smart Work Environment 

• AI based cybersecurity 

• Inclusive Digital Environment 

• Digital competency for public officers 

กลยุทธ์ในอนาคต 

• สร้างดิจิทัลด้วยการออกแบบบริการสาธารณะ 

• ก าหนดช่องทางการใหบ้ริการส่วนบุคคล 

• ขอข้อมูลพลเมืองเพียงครั้งเดียว 

• ใหข้้อมูลและบริการสาธารณะ  

แผนแม่บทรัฐบาลดิจิทัล 2025 : ภารกิจที่ 1 การใช้บริการสาธารณะอัจฉริยะ 

            • ผู้ช่วยเสมือนเพื่อการบริการสาธารณะที่ดีขึ้น 

            • MyData และใบรับรองดิจิทัลส าหรับบริการที่ไมม่ีการติดต่อ 

            • ID มือถือ & การตรวจสอบที่ใช้งานง่าย 

            • การแจ้งเตือนบริการเชิงรุกและแอปพลิเคชันแบบครบวงจร 

แผนแม่บทรัฐบาลดิจิทัล 2025 : ภารกิจที ่2 อ านวยความสะดวกด้านข้อมูลภาครัฐ 

            • ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลของรัฐบาล 

            • โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาระดับชาต ิ

            • การป้องกันและตอบสนองต่อภัยพิบัติตามข้อมูล 

            • ข้อมูลสาธารณะและการก ากับดูแลบริการส าหรับการท างานร่วมกัน 

            • แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันท่ีใช้ร่วมกนับนคลาวด์ 
แผนแม่บทรัฐบาลดิจิทัล 2025 : ภารกิจที ่3 เสริมสร้างรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

             • การออกแบบบริการเพื่อการรวมระบบดิจิทัล 

             • การส่งเสริมความรูด้้านดิจิทัล 

             • ความเป็นส่วนตัว และสาธารณะ ของพลเมือง 
             • การปรับปรุงกรอบกฎหมาย 

             • ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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Session 5: บรรยายโดย  Dr. Toshio Obi กรอบนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาครัฐและตัวอย่างการใช้
งานระบบท่ีจ าเป็นส าหรับการน ากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปใช้ทั้งในและนอกภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น 
บทบาทของ CIO  ใน 5 ด้าน 

• การจัดการเชิงกลยุทธ์: ส่งเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิรูปและนวัตกรรมทางธุรกิจในทุกภาคส่วน 
• การบริหารความเสี่ยง: ลดความเสียหายจากธรรมชาติภัยพิบัติกับ BCP และความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
• การจัดการความรู้: แบ่งปันความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา 
• การจัดการธรรมาภิบาลดิจิทัล: การจัดตั้งธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามที่ดีเยี่ยม 
• การจัดการสิ่งแวดล้อม: ส่งเสริม ICT สีเขียวและแนวทางแก้ไขค าเตือนทั่วโลก  

นอกจากน้ัน CIO ต้องมีทั้งความเป็นผู้น าและการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในเรื่อง ดังนี้ 
• การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่การจัดการ 
• การอัพเกรดต าแหน่ง CIO เป็นระดับผู้บริหาร 
• สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) 
• การจัดการภาวะวิกฤตเพื่อความเสี่ยงร่วมกัน 
• การจัดการความรู้ส าหรับ Data driven 
• สิทธิความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา (IPR) 
• ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
• การป้องกันภัยพิบัต ิ

เกณฑ์มาตรฐานของ  Waseda-IAC World การจัดอันดับประจ าปีของรัฐบาลดิจิทัล  ส ารวจเป็นเวลา  16 ปี ได้ผลของ 10 
ตัวช้ีวัดส าหรับรัฐบาลดิจิทัล ดังนี ้

1. การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (NIP) 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ (MO) 
3. บริการออนไลน์ (OS) 
4. พอร์ทัลแห่งชาติ (NPR) 
5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศภาครัฐ (GCIO) 
6. การส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (EPRO) 
7. การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPAR) 
8. DX และรัฐบาลเปิด (DXOG) 
9. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (CYB) 
10.ผสานเทคโนโลยีในรัฐบาลดิจิทัล (EMG) 

ประเด็นท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ว่าด้วยเรื่องรัฐบาลดิจิทัลที่ส าคัญ 
1. การประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น รัฐบาลและเครือข่าย Smart Intercities 
2. การแก้ปัญหาเมือง (เมกะซิตี้) 
3. วาระใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมส าหรับคุณภาพชีวิตของพลเมืองในฐานะพลเมืองเป็นศูนย์กลาง 
4. New Digital Normal กับ COVID-19 
5. AI, IoT, BC และ 5G ส าหรับการก่อตั้งครั้งท่ี 5 รัฐบาลดิจิทัล 
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การยกตัวอย่างจากประเทศต่างๆ  
- รัฐบาลของประเทศเดนมาร์กได้รับการจัดอับดับความกา้วหน้าด้านดิจิทัลอันดับแรกของโลก(1968)  

ดว้ยการเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคล เข้ากับรัฐบาลเพื่อใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ภาษี และอื่นๆ 
 - รัฐบาลเอสโตเนียมีการส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมีนโยบายสนับสนุนแนวคิดของ e-estonia 
ถึงปรับปรุงการบริหารขั้นตอน  โดยการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน  จากรากฐานระบบบริหารที่เรียกว่า X-
ROAD ที่พัฒนาขึ้น บนแพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  ระหว่างหน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมไปถึงสถาบันการแพทย์ ศาล ต ารวจ ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่จะถูกน ามาเช่ือมโยงในลักษณะบูรณา
การเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของการบริหารและบริการต่างๆ 
 - รัฐบาลสิงคโปร์ ใช้ไอทีเป็นแรงผลักดันให้ เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มและได้ก าหนดแผน  eNation มี
วิสัยทัศน์ระดับชาติ "Smart Nation Concept" และการก าหนดโครงการระดับชาติเชิงยุทธศาสตร์ คือ 
1. ระบบยืนยันตัวตนท่ีเปิดใช้งานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
2. การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การขยายการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่สังคมไร้เงินสด 
3. แพลตฟอร์ม Smart Nation Sensor การก่อสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ ที่ตระหนักถึงการสร้างเมืองน่าอยู่ 
4. Smart Urban Mobility (MaaS): การสร้างระบบขนส่งอัจฉริยะ 
5. ริเริ่มโครงการ Life SG: การบูรณาการบริการจากหลายหน่วยงานไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ลดขั้นตอน 
6. CODEX: การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการพัฒนา E- Administrative ในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - รัฐบาลมาเลเ ซีย ให้ทุกกระทรวงได้เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์มากขึ้นถึง 80% ในระยะ 1-2 (ค.ศ. 2021-2025) 
เพื่อสร้างบริการออนไลน์ของภาครัฐ  สร้างความพร้อมในเรื่องฐานของมูล การก าหนดนโยบายและการปรับปรุงคุณภาพของ
ข้อมูล เพื่อให้เกิดการด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ และในระยะที่ 2-3 (ค.ศ. 2023-2030) จะเป็นการรวบและยกระดับบริการ
ออนไลน์ของภาครัฐ ร่วมกับระบบของวิสาหกิจและภาคเอกชนบางส่วน 
 - บริการด้านดิจิทัลของ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
1. Promoting Smart Tokyo: เป็นการดึงศักยภาพของโตเกียว ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อเสริมสร้าง "สมาร์ทโตเกียว " ที่ชาว
โตเกียวสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
2. TOKYO Data Highway: มุ่งสู่การสร้าง ศูนย์กลาง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนมือถือท่ีเร็วท่ีสุดในโลก  5G บนพ้ืนฐานของ  
TOKYO Data Highway โดยตระหนักถึง  Society 5.0 สร้างอุตสาหกรรมใหม่  เสริมสร้างอ านาจในเมืองและปรับปรุง  QOL 
ของชาวโตเกียว 
3. Promotion of data utilization:  มีความคิดริเริ่มในการสร้าง Tokyo Data เพื่อให้เกิดการใช้มูล ต่างๆ ร่วมกัน โดย
ค านึงถึงความเป็นส่วนตัวด้วย 
4. Promotion of cutting-edge businesses: สนับสนุนการทดลองสาธิตการขับขี่อัตโนมัติ  และการส่งเสริมนวัตกรรมใน
สาขายาและการแพทย์ 
5. Digitization of Administrative Procedures: ส่งเสริมระบบดิจิทัลจุดบริการภาครัฐ ในกรุงโตเกียว ส าหรับผู้อยู่อาศัยและ
ผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกขึ้น 
6. Promotion of ICT utilization: ส่งเสริมรัฐบาลระดับท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงบริการส าหรับผู้อยู่อาศัยในโตเกียวและปฏิรูป
ธุรกิจกระบวนการโดยใช้ ICT 
7. Promoting Structural Reform of the Tokyo Gov: ส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างของรัฐบาลโตเกียว  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
ระบบและกลไกการส่งเสริม DX เพื่อยกระดับ QOL ของชาวโตเกียว เพื่อสังคมท่ีทุกคนมีความสุข มั่นคง และปลอดภัย 
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มีโครงการ Extension of APEC D-Government Research Center ที่ได้รับการสนับสนุนจาก APEC ผู้น าโครงการ DX ของ
รัฐบาลโดย Dr.Toshio Obi APEC Economy : Japan ร่วมกับประเทศ สิงคโปร์ ไทย จีนไทเป สหรัฐอเมริกา  อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ จีน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC ใน 6 เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2556 

 
 

นอกจากน้ีในญี่ปุ่น ยังมีการประยุกต์ใช้ AI ในรัฐบาลท้องถิ่นหลายอย่าง เช่น การน าเทคโนโลยีจดจ าเสียงมาใช้ในการ
จัดท ารายงานการประชุม การแปลภาษาอัตโนมัติ การตอบกลับโดย Chatbot การวิเคราะห์รูปภาพเพื่อตรวจสอบการเข้าออก
สถานท่ีต่างๆ บริการทางการแพทย์ สวัสดิการและบริการต่างๆ ส าหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

การประยุกต์ใช้ RPA (Robotic Process Automation) ในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการย้ายถิ่นฐาน 
ภาษีท้องถิ่น การแพทย์และสุขภาพ สวัสดิการและการดูแลเด็ก การเงินและบัญช ี
วาระนโยบาย 

• สร้างสรรค์รัฐบาลดิจิทัลช่วงที ่5 ใหม่ด้วย AI และ 5G 
• การสร้างรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นมิตรส าหรับทุกคน 
• การแก้ไขช่องว่างทางเทคโนโลยีใหม่บน AI, IoT, BigData, Block Chain และ Digital Twin 
• นวัตกรรมไอซีที และเทคโนโลยีป้องกันโควิด-19 
• งานวิจัยเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสังคมผู้สูงวัย 
• ความต่อเนื่องของโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ CIO และรัฐบาลดิจิทัล 
• ประสานรัฐบาลดิจิทัลด้วย Smart City/Village บนแพลตฟอร์มดิจิทัลและโซเชียลบนโครงสร้างพื้นฐาน 

ข้อสังเกตและข้อสรุป 
• ความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับความร่วมมือระหว่างประเทศกับ CIOs เกี่ยวกับตัวช้ีวัดและมาตรฐานระดับโลก 
• จัดท าการประเมิน/ทบทวนโดยกลุ่มอิสระ 
• นวัตกรรมทางเทคนิคและบริการที่รวดเร็วบน ICT 
• ข้อเสนอแนะนโยบายเชิงปฏิบัต ิ
• หุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนใหม ่(PPP) – การเงิน การสนับสนุนและบทเรียนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและผลผลิตของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
• ความท้าทายระดับโลกเพื่ออนาคตของรัฐบาล 
 
กิจกรรมกลุ่ม: โดยการระดมความคิด เพื่อน าเสนอตัวอย่างของบริการดิจิทัลภาครัฐท่ีเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ที่

มีการน าเอา AI มาปรับใช้ในงานบริการของภาครัฐ 
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Day 3.  ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาครัฐ กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุดของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
ภาครัฐในสมาชิก APO  

Session 6: บรรยายโดย Dr. William Torres Distinguished Professor in Computer Science Mapúa 
tistrUniversity Philippines ความก้าวหน้าและความท้าทายที่ภาครัฐฟิลิปปินส์ประสบ ในสภาวะที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สามารถรับการเปลี่ยนแปลงในการน าดิจิทัลมาใช้ เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใหส้ าเร็จ 

สรุปถึงประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและปัจจัยต่างๆ ICTในฟิลิปปินส์ ประสบการณ์ DX ในภาครัฐ และกุล
ยุทธ์ DX ส าหรับภาครัฐ 

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและองค์กร ทั่วโลกใช้จ่ายไปกับด้านเทคโนโลยีและบริการด้านดิจิทัล และมีแนวโน้มจะ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงปี ค.ศ. 2019-2023 เพื่อให้บรรลุอัตราการเติบโต 17.1% ต่อป ี

 
 

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เป็นการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวิธีการท างานภายในให้
เหมาะสมที่สุด เช่นการท างานอัตโนมัติ การลดการใช้กระดาษ เพื่อการบริการ การมีส่วนร่วม รวมถึงผลตอบรับ และส่งเสริมให้
เกิดการลดต้นทุน  

แม้ว่าผู้น าธุรกิจมักจะใช้ค าว่า “การแปลงเป็นดิจิทัล” เป็นค าศัพท์ในรว่มส าหรับ “การแปลงทางดิจิทัล” ซึ่งมีความ
แตกต่างกันมาก การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต้องการการยอมรับทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในวง
กว้างมากขึ้นด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้คนมากกว่าท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
องค์กรที่มลีูกค้าเป็นศูนย์กลาง ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้น า ผู้ขับเคลื่อน ถือเป็นความท้าทายเรื่องวัฒนธรรมองค์กร การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีทีน่ ามาส่งเสริม รวมถึงตัวพนักงานในองค์กร เป็นอย่างมาก ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ ICT ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ (JUNE 2022) เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวในประเทศ 

ความท้าทายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจ 
1. การลงทุนต่ าในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไม่เพียงพอหลายทศวรรษ การแข่งขันและกรอบกฎหมาย นโยบาย และข้อบังคับท่ี 
ล้าสมัยได้ขัดขวางการเปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ตที่ด ีและเชื่อถือได ้
2.การบริการด้านการเงินทางดิจิทัล เกิดข้อจ ากัดในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการช าระเงิน และความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งาน 
3. ความไม่พร้อมของตลาดแรงงาน โดยรัฐบาลได้เริ่มสนบัสนุนทักษะทางด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น 
4. เรื่องของระเบียบข้อบังคับท่ีไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของดิจิทัล ท้ังเรื่องของธุรกรรมและการใช้ข้อมูล 
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กิจกรรมกลุ่ม: โดยการระดมความคิด และแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม  เพื่อน าเสนอตัวอย่าง แผนส ารองด้าน ICT เพื่อ
รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจส าหรับปัจจัยเสี่ยงของชาติ เช่น ภัยพิบัติในกรอบรูปแบบดิจิทัลของภาครัฐ 

Session 7: บรรยายโดย  Dr. Jelena Dzakula ภาพรวมการพัฒนาท่ีส าคัญในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดิจิทัลทั่ว
สหภาพยุโรปในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ e-Government 1.0 ไปจนถึงขั้นตอนต่างๆ ของการเปิด (2.0), สมาร์ท (3.0) และ 
e-Government 4.0 ซึ่งเป็นภาครัฐท่ีขับเคลื่อนด้วยพลเมืองที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาศัยการใช้ระบบความรู้ความเข้าใจและการ
วิเคราะห์ขั้นสูง  

e-Government 1.0 
ช่วง ปลายทศวรรษ 1990 
และต้นทศวรรษ 2000 
 

• การใช้งานเบื้องต้นของ www เทคโนโลยีในภาครัฐ 
• การให้บริการออนไลน์ 
• จัดท าเว็บไซต์ราชการ 
• ระบบไอทีภายในหน่วยงานภาครัฐ 
• ส่วนใหญ่เป็นการปฏิรูปกระบวนการภายในและแทนท่ีธุรกรรมที่ใช้กระดาษ 

e-Government 2.0 
ช่วงครึ่งหลังของป ี2000 
 

• เรียกอีกอย่างว่ารัฐบาล "เปิด" และ “eGovernance” 
• น าแอพพลิเคชั่น Web 2.0 มาใช้ในการท างาน 
• การก าหนดข้อมูลเปิด 
• การสร้างแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สซึ่งรัฐบาล พลเมือง และบริษัท สามารถโต้ตอบได้ 
• ส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมกระบวนการภายนอก (ธรรมาภิบาล)  

e-Government 3.0 
ช่วงกลางป ี2010 

• “smart” or “intelligent” government 
• ข้อมูลเปิด  (Open Data) และข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) ,การบริหารและการจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจ, Internet of Things (IoT) ,blockchain 
• บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐบาล 

e-Government 4.0 
Disruptive technologies 

• การเปลี่ยนแปลงแ ละขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยพลเมือง  ให้เกิดความสัมพันธ์และการ เข้าถึง 
แลกเปลี่ยน โต้ตอบได้ ได้ง่ายยิ่งข้ึน โดยพลเมืองด าเนินการได้เอง 
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ประเมินการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดิจิทัลในสหภาพยุโรปอย่างไร 
ปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน 

• ยากที่จะวัดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ใช่โครงการทีม่ีการระบวุันท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด 
 งบประมาณทีค่งที ่และระยะเวลาของการใช้งานที่ชัดเจน 

• แทนท่ีจะใช้ Input / Output ทั่วไป แต่จะเป็น Outcome/effects  
หลักเกณฑ์ที่พบในงานตีพิมพ ์

• ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• ประสิทธิผลและคุณภาพ 
• ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความไว้วางใจ และความชอบธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน eGovernment โดย Capgemini ตั้งแต่ยุค 2000 มองไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป จากสี่มิตไิด้แก่ ผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง มีความโปร่งใส การเชื่อมโยงข้ามพรมแดน และการใช้ตัวขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 
  

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ยังมีหลายปัจจัยทั้งเรื่องสังคมและการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเทคโนโลยี 
และปัจจัยด้านองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยในอดีตที่มาเกี่ยวข้อง 
ปัจจัยทางสังคมและการเมือง  

• สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
• ความต้องการและความคาดหวังของพลเมือง 
• การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
• การเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
• ทรัพยากรทางการเงิน 
• ภาวะเศรษฐกิจท่ีกว้างขึ้น 
• วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจภายในและภายนอก 
 

ปัจจัยทางเทคโนโลย ี
• ความพร้อมใช้งานและเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
• วัฒนธรรมและการปฏิบตัิทางเทคโนโลย ี
• ความรู้ด้าน ICT 
 

ปัจจัยด้านองค์กร 
• วัฒนธรรมองค์กรและการปฏิรูป 
• ล าดับความส าคัญภายใน 
• ทักษะแรงงาน 
• การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
 

อุปสรรคส าคัญในสหภาพยุโรปนั้นยังต้องการในอีกหลายด้าน 
• รูปแบบการท างานร่วมกันมากขึ้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของแบบจ าลองทางเศรษฐทีย่ังไม่ค านึงถึงในเรื่องของ

พฤติกรรมของมนุษย์อย่างเต็มที ่
• การมีส่วนร่วมของพลเมืองอย่างแท้จริง การร่วมมือในการพัฒนาท่ีมมีากขึ้นทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้

เกิดการมปีฏิสัมพันธ์ของพลเมือง และการสร้างบริการร่วมกัน 
• ความต้องการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ ICT เพื่อการสร้างแบบจ าลองของธรรมาภิบาลและนโยบาย 
• งานวิจัยท่ีมีอยู่ยังมีความกระจัดกระจาย 
• มีหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่มาก 

ทั้งยังมีความเสี่ยงในด้านอื่นๆ ต้องพิจารณารวมด้วย หากการบริการของรัฐบาลดิจิทัลยังไม่ดีพอ จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
ในการเปิดเผยข้อมูล เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือการน าไปใช้งานผิดวิธี หรือการตีความของข้อมูลผิดไป ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความรู้สึกต่อตา้น มีอคติต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ เทคโนโลยีมาแทนท่ีแรงงานคน ไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
 โปรดระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น 

 ประโยชน์ ต่อตนเอง  ได้ทราบถึงแนวทางการน าดิจิทัลมาใช้งานในภาครัฐจากประเทศท่ีน าเสนอ ได้
ประสบการณ์ในการอบรมออนไลน์และการท ากิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น ที่
ก าหนดไว้ ระหว่างประเทศท่ีเข้าร่วมอบรม 

 ประโยชน์ต่อ หน่วยงานต้นสังกัด ได้ความรู้ในด้าน Data Governance การจัดเก็บ เช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลจากประเทศท่ีน าเสนอ เพื่อมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในองค์กร ซึ่งอาจต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานของภาครัฐด้วย    

 ประโยชน์ต่อ สายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข้อนั้นๆ น าข้อมูลที่ได้จากการอบรม มาเผยแพร่ต่ อใน
ส่วนงาน DT ของหน่วยงาน เพื่อไว้เป็นแนวทางในการน าไปต่อยอดการท างานในล าดับถัดไป 

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ  
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบ Zoom 

 

 

 
 



การจัดท ารายงานภายหลังการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

หน้า 19 ของ 22  

 

 
 

 



การจัดท ารายงานภายหลังการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

หน้า 20 ของ 22  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดท ารายงานภายหลังการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

หน้า 21 ของ 22  

 ก าหนดการฉบับล่าสุด (Program) 
 

 



การจัดท ารายงานภายหลังการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

หน้า 22 ของ 22  

 

 
 

 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
_______________________________________ 


