
โครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
(Government Big Data)

22 มกราคม พ.ศ. 2561

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
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 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรทีี่ นร.๐๕๐๕/ว ๔๖๓ 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอืน่ ๆ ๒. …. ให้
ส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการในเร่ืองการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตัง้ศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) โดยประสานหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการ
น าร่อง ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ด้วย

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี: โครงการน าร่อง
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 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ นร.๐๕๐๕/ว ๔๙๔ 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ๖.๒ ให้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวม
ข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทาง
การใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวม
และแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชนเ์สนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี: แผนการขับเคลื่อนและแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data
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 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ นร.๐๕๐๕/ว ๕๘๔ 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ๓. ...ให้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานสถิติแห่งชาติ
และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง...และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและสถิติที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงาน
ให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ... ทั้งนี้ 
ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี: บูรณาการข้อมูลเพือ่บรหิารราชการและให้บริการประชาชน
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สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน 
(Decision Making)

ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต (Citizen Centricity)

ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการ
ด าเนินงานภาครัฐ (Efficiency & Transparency)

Data Analysis Delivery

ข้อมูลมหาศาลจากทุกกระทรวงทั้งที่อยู่ในรูปแบบ 
Structured Data และ Unstructured Data

มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล รวมถึงมี
เครื่องมือที่ใช้ในการจ าลองหรือพยากรณ์ ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน

การด าเนินโครงการ Big Data Analytics ภาครัฐ
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ตัวอย่างการใช้งาน Big Data ในต่างประเทศ

เกาหลีใต้
ใช้ Big Data เพื่อแนะน าการเพิ่ม/ย้ายจุด
จอดรถประจ าทาง ให้เหมาะสมตามสภาพ
ของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อมูลที่ได้จากระบบคือ
• พื้นที่ที่รถประจ าทางเข้าไม่ถึง
• ข้อมูลการใช้รถประจ าทาง

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
• ข้อมูลพิกัดผู้เดินทางจากโทรศัพท์มือถือ
• ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต
• ข้อมูลจากบัตรโดยสารรถประจ าทาง
• ข้อมูลจาก Social Network
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ตัวอย่างการใช้งาน Big Data ในต่างประเทศ

ออสเตรเลีย Fire and Rescue (FRNSW) หน่วยงานป้องกันภัยใน
ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการสัญญาณเเจ้งเตือนภัยจ านวนมาก 
สถิติการเเจ้งเตือนภัยปีที่ผ่านมาจ านวน 48,000 ครั้ง พบว่า 97% 
ไม่เกิดเหตุการณ์จริง ซึ่งพบว่าเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์
แจ้งเตือน หรือด้วยเหตุความผิดพลาดอื่น ๆ 
การแก้ปัญหาด้วยใช้ Big data analytics 

FRNSW จึงใช้ Big data analytics เข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์ โดยดึงข้อมูลจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุ, 
social media มาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมด้วย
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ตัวอย่างการใช้งาน Big Data ในต่างประเทศ

ออสเตรเลีย

การระบุผู้เสียภาษีที่อาจจ่ายภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง การวางแผนการเดินรถไฟฟ้าในเมือง Sydney
เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารตามแต่ละช่วงเวลา



ที่มา : เอกสารการคาดการณ์ข้อมูลการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559, ส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, มีนาคม 2559 

ตัวอย่างการใช้ Big data Analytics ในประเทศไทย
การคาดการณ์ปริมาณจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากจุดส ารวจปริมาณ 9 

จุดจากจุดส ารวจทั้งหมดในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงซึ่งติดตั้งทั่วประเทศกว่า 170 
จุด

1. เส้นทางสายภาคเหนือและภาคกลาง 2 จุด
2. เส้นทางสายภาคอีสาน 4 จุด
3. เส้นทางสายภาคตะวันออก 1 จุด
4. เส้นทางสายภาคใต้ 2 จุด 

เส้นทาง
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณจราจรช่วง

เทศกาล 2558-2559
วันที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น

เส้นทางสู่ภาคเหนือ
ลดลง 3%

ขาออก : 8-9 และ12-14 เมษายน 59
ขาเข้า : 16-18 เมษายน 59

เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
(อีสาน)

เพิ่มขึ้น 8%
ขาออก : 9 และ 12-13 เมษายน 59
ขาเข้า : 17-18 เมษายน 59

เส้นทางสู่ภาคตะวันออก
(ไม่รวมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษบูรพาวิถี)

เพิ่มขึ้น 12% ขาออก : 8 และ 12 เมษายน 59
ขาเข้า : 8 และ 18 เมษายน 59

เส้นทางสู่ภาคใต้ เพิ่มขึ้น 6% ขาออก : 8-9 และ 13-14 เมษายน 59
ขาเข้า : 16-17 เมษายน 59
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ตัวอย่างการใช้ Big data Analytics ในประเทศไทย :ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

Batch file

วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
โปรแกรม Tableau 
1.แบบจ าลองคณิตศาสตร์ 
Polynomial Equation
2.การค านวณแนวโน้ม ท้ัง 
trend และ Seasonal 
effect 
3.การลดความคาดเคลื่อน
ด้วย Bayesian Model

ที่มา : รายงานการประชุม Government Big Data ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

50 ล้านRecords

1
0



ตัวอย่างการใช้งาน Big Data ในหน่วยงานภาครัฐไทย (Thai Water Big Data Architecture โดย สสนก.)
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Government Big Data Analytics Maturity Model

Business 
Understanding

• มีการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ในรูปแบบ
รายงานหรือสถิติ

Transaction-
Based

• มีการวิเคราะห์
พฤติกรรมของ
Transaction ซึ่ง
จัดเก็บข้อมูลเป็น
รายวันหรือราย
ชั่วโมง

Variety of 
Sources

• มีการเช่ือมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
วิเคราะห์จากหลาย
แหล่ง หลาย
หน่วยงาน ซึ่งข้อมูล
จากแต่ละแหล่งอาจมี
รูปแบบข้อมูลที่
แตกต่างกันไป

Time-Sensitive 
Analytics

• มีการประมวลผล
ข้อมูลตามห้วงเวลาที่
เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน

Predictive 
Analytics

• มีเคร่ืองมือที่ใช้
ข้อมูลในการจ าลอง
อนาคตหรือการ
พยากรณ์

Traditional Analytics Advanced Analytics

Business 
Monitoring &
Reporting

Business Insights & 
Optimization

Business Metamorphosisแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ
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Level 1: 
Awareness

มีมติหรือค าสั่งให้
ด าเนินการ

Level 2: 
Planning

มีการเตรียมการและ
วางแผนในการด าเนินการ

Level 3:
Utilizing

มีการใช้งานอยู่ในบาง
โครงการ

Level 4: 
Transformative

มีการใช้งานอยู่เป็นประจ า 
แทรกซึมอยู่ใน
กระบวนการท างานทั่วไป

เกณฑ์การประเมิน Maturity ของแต่ละมิติในการส ารวจ
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Governance

Demand

Supply

Infrastructure

 ขจัดอุปสรรคด้านกฎหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 ก าหนดแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ต้องปกปิด
 ก าหนดมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงและปรับปรุงข้อมูล
 ขับเคลื่อนโครงการที่มีความส าคัญ โดยให้การสนับสนุนทางงบประมาณ 

องค์ความรู้ และบุคลากร

 ทีมวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกิจ Government Data Analytics Team
 บริการเครื่องมือ Data Analytics Tools as a Service
 ระบบ Government Data and Analytics Center (Portal)

 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก Big Data
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชน

 ทะเบียนฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 ขับเคลื่อนการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
 ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ข้อเสนอการขับเคลื่อน Big Data ภาครัฐ
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แผนการด าเนินการในระยะเวลา 1 ปี

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

Infrastructure

Demand & 
Supply

Governance

• จัดต้ังทีมวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกิจ 
Government Data Analytics Team

• Data Analytics Sandbox เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการข้ามหน่วย

• Government Data and Analytics 
Center (Portal) เริ่มให้บริการ

• Data Analytics Tools as a Service 
เริ่มให้บริการ

• Data Governance Framework 
กรอบแนวทางการก ากับดูแลข้อมูล

• หลักสูตรพัฒนาก าลังคนด้าน Big Data

• ทุกกระทรวงจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
และการใช้ประโยชน์ Big Data

• ทุกกระทรวงตั้งโจทย์ท้าทายท่ีต้องใช้
ข้อมูลในการขับเคลื่อนประเทศ

• โครงการขับเคลื่อน Big Data ส่งข้อมูลมา
รวมกันใน Sandbox

• Core Vocabulary มาตรฐานฟิลด์ข้อมูล
ที่ใช้เชื่อมโยง

• Data Management Guidelines 
แนวทางการจัดเตรียมและปรับปรุงข้อมูล

• ประกาศชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High-
Value Datasets)

• ขับเคลื่อนการเปิดเผยและบูรณาการข้อมูล

• ขับเคลื่อนโครงการท่ีมีความส าคัญ โดยให้
การสนับสนุนทางงบประมาณ องค์ความรู้
และบุคลากร

• กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือในภาครัฐและภาคเอกชน

• วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการขับเคลือ่นเพื่อ
ตอบโจทย์ของประเทศ



ขอบคุณครับ
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