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DGA 
& 

Digital Government
How to make the Thai government digital?

✓ E-Service
✓ E-Government
✓ Open data
✓ Participation of the public sector

The most important thing in digital 
transformation is people.

Dr. Supot Tiarawut –
CEO of DGA
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COMPETITORS

MERCURY
It’s the closest planet to 
the Sun and the smallest 

in the Solar System

VENUS
Venus has a beautiful 

name and is the second 
planet from the Sun

MARS
Despite being red, Mars is 
actually a cold place. It’s 

full of iron oxide dust
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Digital government Technology and Innovation 
Center: DGTi; Grand opening; 22 July 2020

Digital Local Government
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DGTi Stakeholder

Digital Platform

Talent & Training

Advisory

Collaboration Space

Sandbox and Showcase

Networking & Matchmaking

Public Sector
Industry/Trade 
Associations/
Digital Startup , SMEs

Accelerators
Financial Institutions 
& Investors

Technology 
& Cloud Service
Providers , 
Professional 
Service



DGTi; Value Proposition

Disruptive technology research 
applied to strategic markets 
aligned with industry 

Targeted entrepreneurship 
development creating a pipeline 
of new ventures and talent

Fourth Industrial Revolution 
thought leadership applied to 
educational experiences 
inspiring
the art of the possible

Academic & 
Research Institutions

Real world projects, strategic 
market references & cashflow 
increasing venture value & 
global scale potential

Business acceleration services, 
skills & competencies 
development in an inspiring, 
immersive space

Access to strategic market  
specialized expertise, thought
leadership, platforms & 
technology

Industry/Trade Associations/
Digital Startup, SMEs

Industry & academia matchmaking to 
address key challenges through low 
cost transformative sandbox projects

Prototype supply agreements to 
enable diverse SME economic 
advancement & significant potential 
for export capability

Tech transfer management, IP 
marketplace leverage & expansion, 
contracts & funds management, 
program promotion

Public Sector



Concept design: DGTi

Growth Innovate Share

Digitization

Digital 
Platforms

Gov Open Data

Pain Points

Problem Statement

Users



DGTi incentive

DG Award
Digital Local Category



DGTI-CON 2022
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2019 Rank 56 Score 5.458
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2020 Rank 60 Score 48.156

The pillars and dimensions of the Government AI Readiness Index

Total 194
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2021 Rank 59 Score 52.63

The pillars and dimensions of the Government AI Readiness Index

0
10
20
30
40

Overall Score

Government

Technology
Sector

Data and
Infrastructure

Thailand

Total 160



ARTIFICIAL 
INTELLIGEN

CE (AI)

3 years Ranking ratio comparison
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AI Community

AI Platforms & Consulting

Knowledge Sharing & Guidance

Activities

30

Chatbot Auto 
Tag

Speech2Text

หน่วยงานน าร่องRecommendation 
SystemSmart 

Search

info.go.t

h
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Benefits of Establishment AIGC
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At present, government agencies have 
invested in artificial intelligence project 

diverse and unconnected

Government Artificial Intelligence Center 
It is intended to be a sandbox and to 
optimize the use of AI in government.

AI can help governments in many ways, such as 
identifying proactive service trends. Anticipating 
the right service reduce working time speed up 

public service

What is the difference between the adoption of AI in the public 
and private sectors? The government focuses on investing in 
learning resources to share best practices with other agencies.

Government open 
innovation

Reduce duplication 
of investment

Increase efficiency 
and productivity

AI Community, 
Expand Service
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Knowledge and Guidance & Activities

AI Government 
Framework,

GovTech Foresight, 
Blockchain For 
Government 

Services

Organize training 
seminars on the topic 
“Preparing for the use 

of artificial 
intelligence in the 
government sector”
(Training more than 

100 agencies)

AI Thailand 
Consortium

Support the 
operation of 
the Super AI 

Engineer 
project with 
public and 

private 
networks.

https://dgti.dga.or.th/



/(AI)/(AI)/

AI For Performance Audit



ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
3 Tiers of government Agencies

Advanced, 

International

Agenda-Based

Area-Based and 

Rest of Government
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DGA has a mission to 
create digital services 

and integrate the 
government's 

information with 
security in place

DGA also aims to upgrade digital skills among government 
personnel to support digital government operations, as well as 
draw up solutions that could ease the problems in public 
services through collaboration with partners.



โครงการขับเคลือ่น
การพัฒนาท้องถ่ินดิจิทัล

“ ท้องถ่ินดิจิทัล  ภาครัฐสะดวก 
ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน”



แนวทางด าเนินการ ผ่าน ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ

(Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi)

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สร้างการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายความรว่มมือ

40

พัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพื่อสร้าง
มาตรฐานการพัฒนาการให้บริการภาครัฐ 
และขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ

ภาคประชาชน และเอกชน

เพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐ และ
ขับเคลื่อนการเปลีีียนแปลงไปสู่การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลใน
แต่ละข้ันตอน

หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยและสถาน
การศึกษา สมาคม สตาร์ทอัพและเหล่า

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี



Digital UniversityDigital Partners

7,000 +
หน่วยงาน
ระดับท้องถ่ิน

ผ่านความร่วมมือของ
Digital Government
Digital University
Digital Partners

Digital Government

สมาคม ผู้ประกอบการนวัตกรรม หรือ SMEs ที่
สนใจในการน าองค์ความรู้มาต่อยอด หรือผนึกก าลัง
กับหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ สถาบันการศึกษา 
เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือและสรรค์สร้าง
นวัตกรรมส าหรับพัฒนาประเทศ 

อปท. หรือ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  ท่ีแสวงหา
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสม

GovTech Innovation Ecosystem

ผลักดันงานวิจัยหรือต้นแบบนวัตกรรมที่เกี่ยวขอ้งลงไปสู่
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อประเมินแนวทางและผลการ

ด าเนินการ ให้เกิดนวัตกรรมทั้งด้านนโยบาย ด้านการ
ให้บริการประชาชนและด้านอื่น ๆ  

41

Collaboration

Community

Co-Creation



ระบบบริหารงานและใหบ้ริการประชาชนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 5 บริการ ดังนี้ 

1. ระบบบริการจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE 3. ระบบอนุญาตก่อสร้างออนไลน์

4. ระบบหนังสือรับรองการแจ้งฯออนไลน์ 5. ระบบช าระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์



50 อปท.ทั่วประเทศพร้อมให้บริการประชาชนแบบออนไลน์วันนี้

ทต.นาดูน จ.มหาสารคาม

ทต. เวียงยอง จ.ล าพูน ทต. หนองหอย จ. เชียงใหม่

ทต. แสนสุข จ.อุบลราชธานี

ทต. บ้านกลาง จ.ล าพูน

ทต. หอค า จ.บึงกาฬ

อบต.โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม

อบต.วังไก่เถ่อน จ.ชัยนาท

ทต.บางเสร่ จ.ชลบุรี ทต.ป่าสัก จ.ล าพูน

ทต. เขตอุดมศักดิ์ จ.ชลบุรี

ทต. วัดประดู่ จ.สุราษร์ธานี



ระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชน ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

Dashboard ระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข้อมูลจากระบบที่น ามาแสดงผ่านระบบ
รายงาน โดยแสดงข้อมูลผ่านกราฟ

แม่เหียะ version 1

จ านวน 50 อปท.

▶ dashboard-local.egov.go.th ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

▶ dashboard-backend.egov.go.th ส ำหรับกำรก ำหนดผู้ใช้งำน

44



ระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชน ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชน VERSION 2

ประชาชน

อปท.

สพร.

กลุ่มผูใ้ชง้ำน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำมำรับ
เร่ืองบริกำร อัพเดตสถำนะของประชำชน 
ติดตำมกำรด ำเนินงำน ดูภำพรวมของ
งำนบริกำร

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล อนุมัติ
กำรใช้งำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตรวจสอบควำมเคลื่อนไหว และ
ให้ค ำแนะน ำในกำรใช้งำน

ประชำชนเข้ำมำใช้บริกำร
ติดตำมสถำนะบริกำร.
และดูประวัติกำรท ำรำยกำร

หน่วยงานแจ้งความจ านง 89 หน่วยงาน (50+39)
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โครงการดิจิทัลทรานสฟ์อร์เมชัน่

โครงการประกวดนวัตกรรม “รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล” 
โครงการ “แม่เหียะโมเดล”



งานมอบรางวลัประกวดนวตักรรม “รางวลัท้องถิน่ดจิทิลั” ประจ าปี 2564



รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล 7 รางวัลดีเด่น



รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล 3 รางวัลยอดเยี่ยม



เทศบำลนครยะลำ จ.ยะลำ



เทศบำลเมอืงแสนสุข จ.ชลบุร ี



องค์การบริหารส่วนต าบลปางหม ูจ.แม่ฮ่องสอน



ระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ
โดย โครงการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ



ทนัใจ แชต็บ็อต แพลตฟอรม์
ตดิต่อง่ำยไดทุ้กทีทุ่กเวลำ พรอ้มใหบ้รกิำรตลอด 24 ชม. 
ถำมมำ พรอ้มตอบทนัท ีไม่ตอ้งรอควิ เขำ้ถงึบรกิำรขอ้มูลภำครฐั

ไดง่้ำยขึน้ ผ่ำนแพลตฟอรม์ Line OA, Facebook Messenger และ 
Website Plugin เพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน บรกิำรตอบ
ค ำถำมประชำชนแบบเบ็ดเสรจ็ในแชต็เดยีว



เทคโนโลย ีAI คอยชว่ยตอบค ำถำม
ใหบ้รกิำร

Facebook MessengerLine Official Account Website Plugin
สำมำรถโตต้อบ ใหข้อ้มูล

และตอบค ำถำมเบือ้งตน้แก่

ผูใ้ชง้ำน Facebook 
Messenger

สำมำรถโตต้อบ ใหข้อ้มูล

และตอบค ำถำมเบือ้งตน้แก่

ผูใ้ชง้ำนผ่ำน Line Official 
Account 

สำมำรถเช ือ่มต่อ ใหข้อ้มูล 

และตอบค ำถำมเบือ้งตน้แก่

ผูใ้ชง้ำน Website Plugin

LINE

LINE



ภำพรวม ทนัใจ แชต็บ็อต

แพลตฟอรม์

ระบบชว่ยเหลอืกำรท ำงำนของ

โปรแกรมหุน่ยนตส์นทนำอตัโนมตัิ

ในหน่วยงำนหรอืองคก์รของ

ตนเองได ้โดยสำมำรถเฝ้ำ

สงัเกตกำรณโ์ตต้อบระหว่ำง

โปรแกรมหุน่ยนตส์นทนำอตัโนมตัิ

กบัผูส้อบถำมแบบเรยีลไทม ์

(Realtime Monitoring) และ
สำมำรถคน้หำและเรยีกดูประวตัิ

กำรสนทนำยอ้นหลงัได ้

เป็นระบบทีใ่ชส้ ำหรบัจดักำร

แชต็บ็อต ของแต่ละองคก์ร/แผนก  
สำมำรถสรำ้งชดุค ำถำม-ค ำตอบ 
จำกกำรใส่เนือ้หำเอกสำรบทควำม

เขำ้มำในระบบ และจดักำรเพิม่ลด

แกไ้ขชดุควำมรูห้รอืเจตนำของ

โปรแกรมหุน่ยนตส์นทนำอตัโนมตั ิ

(Intents Editor) พรอ้มจดักำร
ค ำไม่พงึประสงคจ์ำกผูใ้ชง้ำน

ระบบจดักำรแชต็/
ไลฟ์แชต็

ระบบจดักำรแชต็บ็อต

แพลตฟอรม์

01 02



บทบำทหนำ้ทีข่องผูใ้ช ้

Admin

Chatbot Admin Chatbot Admin

Operator Operator Operator Operator Operator

Chatbot Admin



บทบำทหนำ้ทีข่องผูใ้ช ้

Admin
ชว่ยผูดู้แลองคก์ร (Chatbot Admin) 

ในกำรบรหิำรจดักำร Intent 
และ Operator

บรหิำรจดักำรโปรแกรม

หุ่นยนตส์นทนำอตัโนมตัิ

ภำยใน สพร.

Chatbot Admin
บรหิำรจดักำรระบบสนทนำ 

และ Operator

บรหิำรจดักำรโปรแกรม

หุ่นยนตส์นทนำอตัโนมตัิ

ภำยในหน่วยงำนของ

ตนเอง

หน่วยงำนภำครฐั



โครงสรำ้งหลกัของระบบ

● สว่นที่ 1
● ระบบกำรจดักำร

บญัชผีูใ้ชง้ำน (User 
Management)

สว่นที ่4
● ระบบเรยีกด ู

Reports

● สว่นที ่2
● ระบบ Chatbot 

Engine

● สว่นที ่3● ระบบ Live Chat 
● และเรยีกดปูระวตักิำร

แชท (History)

ประกอบดว้ย 4 ส่วน กำรท ำงำนหลกั ไดแ้ก่



ส่วนประกอบหลกัของระบบ



ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร

• ได้รับบริการข้อมูลพ้ืนฐานท่ีรวดเร็ว
• สะดวกทุกท่ี ทุกเวลาไม่มีวันหยุดท าการ
• ลดระยะเวลาการเดินทาง
• ประหยัดค่าใช้จ่าย

หน่วยงานรัฐหล่ะ จะได้ประโยชน์มั้ย?

• ประหยัดงบประมาณการพัฒนา และ MA 
• ไม่จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ี ไอทีดูแลเฉพาะ
• ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว
• ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน

ท าไมต้อง DGA ทันใจ แชทบอท



DGA ทันใจ แช
ทบอท
มีหน่วยงานน าร่อง 28 หน่วยงาน 

9 หน่วยงานส่วนกลาง 

22 หน่วยงานท้องถ่ิน

ทันใจ แชทบ็อต

28

ก าหนดเปิดให้บริการ สิงหาคม 2565
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Let's work together towards a digital 
government.


