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Global & Digital Mega Trends



Demographic and social change Shift in economic power

Rapid Urbanisation

Climate change and resource scarcity

Technological 
breakthroughs

Source : http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends.html

Global Mega Trends 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends/demographic-and-social-change-norbert-winkeljohann.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends/shift-in-global-economic-power-silas-yang.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends/rapid-urbanisation-ian-powell.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends/climate-change-and-resource-scarcity-dennis-nally.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends/technological-breakthroughs-bob-moritz.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends/technological-breakthroughs-bob-moritz.html
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มีสิ่งใดบ้างก าลังเก็บ Data ของเราอยู่บ้าง ?



Data Inputs 

• Business Activities

• Conversations

• Web Logs

• Social Media

• Words

• Picture

• Voice

• Video

• Sensors

• Etc.

Business Values

• Pricing analytics

• Text Analytics

• Sentiment Analysis

• Relationship Analysis

• Contextual Analysis

• Face Analysis

• Voice Recognition

• Behavioral Analysis

• Fraud analytics

• Etc.

Driving Data to Business Values



Retail Store Use Case



Energy Use Case



Internet of Things Use Case





แหล่งทีม่า : http://www.scb.co.th/th/about-scb/phishing-mail และ  http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000034392

http://www.scb.co.th/th/about-scb/phishing-mail




Global Development Indicator



Doing Business Rankings



TOP 10 The Best Ranking Of 189 Countries



http://www.doingbusiness.org/rankings







รายงานการจดัอบัดบัความพรอ้มของรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์
(e-Government Readiness) โดยองคก์ารสหประชาชาต ิซึง่
ท าการเผยแพรร่ายงานผลการส ารวจรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์
ทัว่โลกตัง้แต่ปี ค.ศ. 2003 จนถงึปัจจุบนั (ค.ศ. 2014)

United Nations e-Government Survey

http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf



2014 UN E-Government Survey and E-Government Indicators
TOP 25 Rankings



Southeast Asia E-Government Development Index 2014



Thailand E-Government Development Index 2003-2014

http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/169-Thailand



E-Government Development Index (EGDI) 



http://graphics.eiu.com/upload/EIU_Digital_economy_rankings_2010_FINAL_WEB.pdf

Digital Economy Rankings 2010 : 
Beyond e-Readiness by The Economist Intelligence Unit



Digital Economy Rankings 2010 : Beyond e-Readiness 
by The Economist Intelligence Unit



Digital Economy Rankings 2010 : Category Score 1/2



Digital Economy Rankings 2010 : Category Score 2/2
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OTHER GOVERNANCE AND DEVELOPMENT INDICATORS

Transparency 
Index

Human 
Development 
Index

The Global Competitiveness Index



Digital Economy



Doing Digital Business in 2 World, Not 1!





Should Online Business Be 100% ?

Service Innovation by increasing online activity



The Emerging Transition To Social Business Model



Incubate technology and business models

In the consumer market, 

in order to win in the enterprise market



E-Government  vs.  Digital Government











Core Functions ของ e-Government เพื่อสนับสนุน Digital Economy

• การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
• การปฏิรปูกระบวนการท างานและระบบงาน เน้นการให้บริการ 

Online แบบบรูรณาการ
• การแลกเปล่ียนข้อมลูสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครฐั
• การปรบัระบบบริหารภาครฐัให้เป็นดิจิตลั

 เดินงานด้วยเอกสารอิเลก็ทรอนิกสแ์ทนกระดาษ
 ออกกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการท าธรุกรรมออนไลน์
 การจดัท ามาตรฐาน
 การพฒันาทกัษะบคุลากรภาครฐัเพ่ือรองรบัการให้บริการ

ประชาชน





แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสู่ รัฐบาลดิจิทลัของ
หน่วยงานั่างๆ ขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกนั

ระบบั่างๆ ถกูพัฒนาในลักษณะ “ั่างคนั่างท า” 
ท าให้ขาดมาัรฐานและไม่สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้

งบประมาณที่ได้รับไม่ั่อเน่ืองจึงไม่เกดิผลเป็น
รูปธรรม

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ที่เหมาะสม

กฎหมายรองรับการด าเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน
ยงัไม่ได้ถกูน าไปใช้จริง

หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้มีความชัดเจน
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศท่ีสอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน

• การระบุขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่หน่วยงาน
ภาครัฐั้องการจะพัฒนา

• การประเมินช่องว่างระดับขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลที่มีอยู่ปัจจุบันเปรียบเทียบกับที่ั้องการจะ
เป็น 

• ข้อเสนอแนะมาัรการและโครงการหลักเพื่อให้
สามารถพัฒนาได้ัามเป้าหมายภานในระยะเวลา 
3 ปี

ปัจจุบันการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมีอุปสรรคหลักอยู่ 5 ข้อ

1

2

3

4

5

จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งประกอบ

ไปด้วย…..

การผลักดันโครงการเชิงดิจิทัล

ภาครัฐไทยปัจจุบัน รัฐบาลดิจิทัล



ความสอดคล้องระหว่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 
พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และแผน Digital Economy กับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

และหัวข้อ “Digital Government” 
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (Service Infrastructure)

นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ
1.คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรพัยากรและบรหิารโครงสร้างภาครฐั
2.คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
3.คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
4.คณะกรรมการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครฐั
5.คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมลูกลางภาครฐั

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

“Smart Government” 

ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020)



Digital Economy เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกว่าเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อให้ทันยคุสมัย) เป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการ 
ปฎริูปกระบวนการผลิต การด้าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการจ้าง
งานที่เพิ่มขึ น

Digital Economy & Digital Government  

Digital Government * การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ 
โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Mobile 
Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการได้แก่ 

1) Reintegration: การบูรณาการการท้างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดการก้ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

2) Needs-based holism: การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการให้บริการ
สาธารณะที่ให้ความส้าคัญต่อการน้าความต้องการของพลเมืองมาเป็นศนูยก์ลาง 

3) Digitalization: การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน้าระบบบริหารสารสนเทศ   
มาใช้ รวมถึงการให้ความส้าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามา
แทนที่วิธีการท้างานแบบเดิม

* Ref : http://www.digitalthailand.in.th/glossary/glossary2



วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบ

อัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”

Digital 

Government

Government Integration
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั งการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการด้าเนินงาน เพื่อสามารถ
• เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน 
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations
การน้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
• มีการเชื่อมต่อระหว่างเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
การยกระดับงานบริการภาครัฐให้มีการออกแบบ
ประสบการณ์และด้าเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตาม
ความต้องการรายบุคคล บนความสมดุลระหว่างความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และ
การอ้านวยความสะดวก 

Driven Transformation
การปรับเปลี่ยนองค์กรทั งในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ขั นตอนการท้างาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้น้าระดับประเทศที่มีความ
มุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความส้าคัญของการน้า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ



4 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาและยกระดับ

ขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความม่ันคงและ
เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน

การบูรณาการข้อมูล:
การบูรณาการข้อมลูผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

การให้ความช่วยเหลือ: 
การให้บริการความชว่ยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร:
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล

ผ่านการบูรณาการ

ความปลอดภัยสาธารณะ:
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ:
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

โดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

การให้ข้อมูล:
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจดุเดียว

โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

การรับฟังความคิดเห็น:
การแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและการเขา้ถงึ

ความต้องการในเชิงรุก

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน:
การบูรณาการตลาดแรงงาน

แบบครบวงจร

การท่องเที่ยว:
การบูรณาการด้านการท่องเท่ียว

แบบครบวงจร

การลงทุน:
การบูรณาการงานบริการ

ด้านการลงทุนข้ามหนว่ยงาน

การค้า (น าเข้า/ส่งออก):
การบูรณาการการน้าเข้าส่งออก

แบบครบวงจร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชงิรุก

เพื่อส่งเสริมการเติบโต

ภาษีและรายได้:
ระบบภาษีบูรณาการ

ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบริหารจัดการชายแดน:
การประเมินความเส่ียงผู้โดยสาร

ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

การป้องกันภัยธรรมชาติ:
การบูรณาการข้อมลู

เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต:
การบูรณาการข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

*** 4 ยุทธศาสตร์  18 มาตรการ



บูรณาการข้อมูล (Data Integration)

บูรณาการช่องทางการเข้าถึงประชาชน (GovChannel)

Digital Government Development Framework

บูรณาการบริการและโครงสร้างพื้นฐาน (Shared Services and infrastructure)
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ภาครัฐ ประชาชน ธุรกิจ

Government 
Information

Network (GIN) 

Government Cloud
(G-Cloud) 

Government Software 
as a Service

(G-SaaS) 

Government 
Data Center 

การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร

การบูรณาการงานบรกิาร
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การบูรณาการการน้าเข้าส่งออก
แบบครบวงจร

ระบบภาษบีูรณาการ
ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบูรณาการข้อมลู
เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การบูรณาการข้อมลูระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริหาร

จัดการในภาวะวิกฤต

การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร

ระบบสนับสนุนการบูรณาการ

การบูรณาการข้อมลูผ่าน
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

Government 
Application Center

การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิง
รุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต

Smart Government 
Kiosk

e-Government 
Portal

ศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (data.go.th)

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อ
ราชการ(info.go.th)
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

1.ความปลอดภัย
2.มาตรฐาน
3.ความเป็นส่วนตัว

1.โครงสร้างพ้ืนฐาน
2.ศุนย์กลางบริการภาครัฐ
ส าหรับประชาชน
3. กฎหมายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์*

กระทรวง,หน่วยงาน
หลักตามแต่ละ

มาตรการ ประเมินตัวชี้วัด งบประมาณ
แผ่นดิน

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ส านักนายกรัฐมนตรี , 20 กระทรวง และ หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวง ICT

* อยูร่ะหว่างการด าเนินงาน



การประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี แจงสาระส้าคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารปกปิดส้าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั น ห้ามน้าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่



การจัดล้าดับความพร้อมของมาตรการส้าคัญเพื่อยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัล

ความพร้อมสูงความพร้อมต่ า

ยกระดับ
ได้มาก

ยกระดับ
ได้น้อย

ระดับความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง (Readiness Assessment)

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 1

ประกอบด้วย 9 มาตรการ ได้แก่
1. การบูรณาการข้อมลูผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง
2. โครงสร้างพื นฐานการให้บรกิารอิเล็กทรอนิกส์
3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
4. การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
7. การบูรณาการงานบรกิารด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
8. การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
9. ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 2

ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่
1. การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดยีวโดยมีผู้รับบรกิารเป็นศูนยก์ลาง
2. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card 

หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง
3. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเขา้ถึงความตอ้งการในเชิงรุก

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 2

ประกอบไปด้วย 1 มาตรการ ได้แก่
1. การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

มาตรการที่ส าคัญอันดบัที่ 3

ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่
1. การบูรณาการการน้าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงลึก
3. การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารขา้มแดนล่วงหน้าและพิสจูน์ตัวตน

ผ่านช่องทางอัตโนมัติส้าหรับผู้โดยสาร
4. การบูรณาการข้อมลูเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
5. การบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ

ในภาวะวิกฤต

ช่องว่างของ
ขีดความสามารถปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับที่ต้องการ

จะเป็น

ควรได้รับการผลักดันอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ควรจัดท้าเป็น Quick Wins เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาให้ได้ถงึเปา้หมาย

ควรเร่งสนับสนุนและผลักดันเพื่อให้เกิดผลและการพัฒนาแบบกา้วกระโดด

ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานต่างๆ



Digital Economy Project



สถานะภาพปัจจบุนัของข้อมูลพืน้ฐาน
ท่ีเก่ียวข้องกบัประชาชนส าหรบับริการภาครฐั



สถานะภาพปัจจบุนัของข้อมูลพืน้ฐาน
ท่ีเก่ียวข้องกบัประชาชนส าหรบับริการภาครฐั



สถานะภาพปัจจบุนัของข้อมูลพืน้ฐาน
ท่ีเก่ียวข้องกบัประชาชนส าหรบับริการภาครฐั



แนวทางการพฒันาบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน



E- Gov Center:
-strategy
-budget
-regulation
-training

Shared, 
services 
infrastructure, 
portal, 
interoperability
architecture, 
eID, payment 
gateway etc.

Ministries

Service Points

แนวทางการพฒันาบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน



Government Data Infrastructure (GDI)

จากข้อมูลการศึกษาของ NECTEC ข้อมูลพื นฐานของภาครัฐประกอบด้วยข้อมูล 4 ประเภท

บุคคล นิติบุคคล

ที่อยู่ แผนที่

GDI

ประเด็นส าคัญของการบูรณาการข้อมูล

1) ความถูกต้อง สมบูรณ์ และความทันสมัยของข้อมูล
2) ชั นความลับของข้อมูลพื นฐาน
3) ภารกิจที่ต้องให้บริการข้อมูลตามกฎหมาย/นโยบาย/

ระเบียบ
4) ความเต็มใจและยินดีที่จะให้หน่วยงานอื่นของรัฐได้ใช้

ข้อมูล
5) ความพร้อมของการให้บริการ



รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (เช่น บุคคล)

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล หน่วยงานรัฐ ก.

หน่วยงานรัฐ ข.
หน่วยงานรัฐ ค.

Request : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
Response : ข้อมูลประจ าตัวที่สัมพันธ์กับเลข 13 หลัก



ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง

Service

Service

Service
Service
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Authentication and Access Control

Service

GIN

GIN

ส านักงานั ารวจแห่งชาัิ

ส านักงานประกันสังคม

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

กรมสรรพากร

กรมการกงสุล

กรมวิชาการเกษัร

ธ.กรุงไทย, ฯลฯ

Se
rv

ic
e

หน่วยงานที่ 107

Service

Service

Service

ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ



Data Integration Model

รูปแบบที่ 1 : จัดท้าคลังข้อมูลกลาง

รูปแบบที่ 2 : แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเอง
• หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่าย
• ระบบของแต่ละหน่วยงานต้องมีช่องทางให้

หน่วยงานอ่ืนเข้าถึงข้อมูล

• หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
คลังข้อมูลกลาง

• เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ต้องอัพเดทที่ฐานข้อมูลกลาง

Government A Government B Government C

Network

Exchange data Exchange data

Exchange data

เจ้าภาพผู้ดูแลคลังข้อมูล

Government A Government B

Government C

Exchange data
over network

Government D

Gateway 
Hub



Security

Gateway

              

Security

Gateway

NGIS

Restricted Data

Security

Gateway

Security

Gateway

               
             
             

Security Security

Gateway

Public
Government
Information

Security

Gateway

Open data

Public Data

Security

e-portal, data.go.th, app.go.th, etc.
Portal

Security

Data Mapping, Master and meta 

data, Data Registration Service, 

Administrative system, Report
Public View Private View

Government Network

Government

Gateway Gateway

Security

Helpdesk Monitoring

Service and Support

Data Integration Framework



G-API Common Service Authentication Service

NSW 
(National Single Window) Government-Portal Citizen Portal

Appliction (Back-End Service)

E-Service (Front-End Service)

Main Database

MICT/EGA +
ส่วนราชการต่าง 

MICT/EGA +
ส่วนราชการต่าง 

MICT/EGA/ETDA

ส่วนราชการต่าง 

MICT/EGA/ETDA + 
ส่วนราชการต่าง 

ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านจุดให้บริการ
(Counter Service)

ประชาชนเข้าถึงบริการต่าง  แบบ Online 
/ Self-Service Applications

เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ , ทะเบียน
พาณิชย์ , แรงงาน , สาธารณสุข...

PM
O 

(ก
ระ

ทร
วง

 IC
T 

, ก
.พ

.ร.
, ส

งป
.)

e- Service Integration Framework

Infrastructure

Common 
Service

CATime stamp

 |Network (GIN) , Cloud (G-Cloud), Government Data Center|

Go
ve

rn
m

en
t E

-S
ev

ice
 F

ra
m

ew
or

k 
(M

IC
T 

/ E
TD

A)

St
an

da
rd

Se
cu

rit
y 

& 
Pr

iva
cy

La
ws

กรอบแนวคิดการบรูณาการข้อมลูงานบริการภาครฐั 



โครงสร้างพื้นฐาน

• รองรับการบูรณาการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เช่น 
GIN,  Government Cloud 
Service

ข้อมูล

• มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล 
ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 
• เทคโนโลยีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล

ความปลอดภัย

• กฏหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง 
• ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การ

ก้าหนดล้าดับชั นของข้อมูลสารสนเทศและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ การแลก เปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ เป็นต้น

• การประกาศเรื่องการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นวาระแห่งชาติ

• หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลท้าการ Cleansing Data ให้มีคุณภาพ/ เปิดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกใช้ข้อมูลได้

• ก้าหนดให้มีหน่วยงานกลาง รับผิดชอบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล

• โครงการ One Department One e-Service: ODOS ก้าหนดให้หน่วยงานที่
ให้บริการประชาชนเร่งพัฒนา e-Service ที่ใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนแบบ 
Smart Card โดยเร็วที่สุด

กล
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การเตรียมความพร้อมส าหรบั
นโยบายการบรูณาการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลภาครฐั 



ภาพรวมโครงการภายใต้นโยบาย Digital Economy

ศูนย์บริการร่วม G-Point

GIN

โครงการลดส าเนากระดาษ
เพื่อบริการแก่ประชาชน

ศูนย์บริการร่วม
(One Stop Service)

API
สรอ.

API
หน่วยงาน.

Database Owner

พรบ.การ
อ านวยความ

สะดวกฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

การลดส าเนา
เอกสารเพ่ือ
บริการแก่
ประชาชน

ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล
ผ่าน PMOC

GIN

GIN

ระบบคู่มือประชาชน
ระบบแจ้งหนังสือล่าช้า
ระบบรับเรื่องร้องเรียน
ระบบวิเคราะห์กระบวนงาน

บูรณาการข้อมูล
เกษตรกร/คนจน

Government
Data Center 

Consolidation

โครงการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน

(Government Access Channel : GovChannel)

บูรณาการข้อมูล
บริหารจัดการน้ า

บูรณาการข้อมูลความ
ม่ันคงของประเทศ



การบูรณาการช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร

ระหว่างภาครัฐกับประชาชน
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ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
(Government Access Channel) 

https://www.egov.go.th/

หน้าหลัก บน Mobile

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

ขัอมูลสรุป ณ เเดือนกันยายน มีบริการ
เว็บไซต์ภาครัฐ จ านวน ๒,๕๗๔ เว็บไซต์ 
หรือ ๔๕๔ หน่วยงานท่ีเข้าร่วม

https://www.egov.go.th/
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ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
(Government Access Channel) 

https://info.go.th/
หน้าหลัก

บน Mobile

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ข้อมูลสรุป ณ เดือน กันยายน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มีจ านวนคู่มือ ๑๐,๐๔๙ และอีก ๖๓๕,๔๓๙ ที่ก าลังด าเนินการ

https://info.go.th/


ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
(Government Access Channel) 

www.data.go.th

หนา้หลกั

บน Mobile

ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสรุป ณ เดือน กันยายน มี Data set จ านวน ๒๘๕ ชุด ๓๘ หน่วยงาน

http://www.data.go.th


ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
(Government Access Channel) 

https://apps.go.th/

บน Mobile

ศูนย์รวม Mobile Application ภาครัฐ

ข้อมูลสรุป ณ เดือน กันยายน มีบริการจ านวน ๑๐๘ บริการ
จาก ๖๘  หน่วยงานที่เข้าร่วม

https://apps.go.th/


ช่องทางการเข้าถงึขอ้มูลและบริการของรัฐผ่านตูบ้ริการเอนกประสงค์ของรัฐ

- Government Kiosk ติดตั งแล้ว ๒ แห่ง ณ ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การคา้เซ็นทรัลเวิลด์
และศูนย์การคา้เซน็ทรัลศาลายา โดยมีระบบทีใ่ห้บริการ ๘ ระบบ จาก ๔ หน่วยงาน *

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
(Government Access Channel) 

Kioskจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน

https://apps.go.th/


ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
(Government Access Channel) 

Smart Box

EGA Smart Box : แนวคิดการให้บริการ
• เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ของส่วนราชการ

• เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง อาทิ ข้อมูลข่าว ข้อมูล
เศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร

จุดบริการข้อมูลข่าวสาร Set Top Box

ข้อมูลสรุป ณ เดือนกันยายน Government Smart Box  ติดตั้งแล้ว ๒๗ เครื่องที่ กศน. ต าบล

https://apps.go.th/








ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน
(Government Access Channel) 
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