
โครงการน าร่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
(Government Big Data)

1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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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1. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ประสานงาน เป็นหนังสือไปที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร, กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงสาธารณสุข, กรมทางหลวง
, กระทรวงยุติธรรม เพื่อขอข้อมูลตัวอย่างระบบน าร่องของหน่วยงานพัฒนาขึ้นใช้งาน มาเป็นโครงการตัวอย่าง

2. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เร่งพัฒนา Government Big Data Analytics Center เพื่อ
เป็นศูนย์รวมของการใช้งานข้อมูลภาครัฐ

3. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ประสานงานเข้าไปหารือที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงสา
ธารณสุ, กระทรวงยุติธรรม และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้มีการน าข้อมูลผู้มีรายได้
น้อยมาบูรณาการกัน

4. ส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) ได้ประสานงานส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการน าเสนอระบบต้นแบบ Big 
Data เรื่องผู้มีรายได้น้อย

แนวทางการด าเนินการพัฒนาระบบต้นแบบเรื่อง Big Data
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ตัวอย่างระบบ Big Data ของกระทรวงต่างๆ
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1. ตัวอย่างการใช้งาน Big Data ในหน่วยงานภาครัฐไทย: คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ สสนก.

ระบบแผนที่ Water Situation Map แสดงข้อมูลสถานการณ์น้ า
รายวัน โดยสามารถติดตามได้ทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง และภัยน้ าท่วม

คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ า
ประเทศไทยรายวัน
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1. ตัวอย่างการใช้งาน Big Data ในหน่วยงานภาครัฐไทย: Tourism Intelligence Center กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7



1. ตัวอย่างการใช้งาน Big Data ในหน่วยงานภาครัฐไทย: Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข
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1. ตัวอย่างการใช้งาน Big Data ในหน่วยงานภาครัฐไทย: คลังข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ตัวอย่างระบบ Government Big Data Analytics Center ของ สรอ.
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2. ตัวอย่างระบบ Government Big Data Analytics Center (สรอ.)
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2. ตัวอย่างระบบ Government Big Data Analytics Center (สรอ.)
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2. ตัวอย่างระบบ Government Big Data Analytics Center (สรอ.)
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2. ตัวอย่างระบบ Government Big Data Analytics Center (สรอ.)
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2. ตัวอย่างระบบ Government Big Data Analytics Center (สรอ.)
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ตัวอย่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ในมุมมองของผู้มีรายได้น้อย
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3. ตัวอย่างการบูรณาการข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (สธ.)
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3. ตัวอย่างการบูรณาการข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (สธ.)
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3. ตัวอย่างการบูรณาการข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (สธ.)
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3. ตัวอย่างการบูรณาการข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (สธ.)

20



3. ตัวอย่างการบูรณาการข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (สธ.)
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3. ตัวอย่างการบูรณาการข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (สธ.)
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3. ตัวอย่างการบูรณาการข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (พม.)
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การส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของหน่วยงานภาครัฐ
และแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ Big Data ภาครัฐ
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2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. 3 ต.ค. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

2. 5 ต.ค. ส่งออกแบบส ารวจฐานข้อมูล
ภาครัฐ (ส ารวจระดับกรม)

3. 12 ต.ค. จัด Workshop เพื่อชี้แจงแบบ
ส ารวจฐานข้อมูลภาครัฐ

4. 16 – 19 ต.ค. จัดท ากรอบการส ารวจ
สถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของ
หน่วยงานภาครัฐ

5. 19 ต.ค. – 2 พ.ย. เข้าพบหน่วยงาน
ระดับกระทรวงเพื่อแจ้งกรอบการส ารวจ

6. 20 – 31 ต.ค. จัดท าแบบส ารวจ
สถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ฯ

ก.ย.

1. 29 ก.ย. ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีที่ นร
0505/ว 494

1. 2 พ.ย. ส่งออกแบบส ารวจ 
การใช้ประโยชน์ Big Data ฯ

2. 13 พ.ย. จัด Workshop 
เพื่อตอบแบบส ารวจการใช้
ประโยชน์ Big Data ฯ

3. 17 พ.ย. สรุปผลเบื้องต้นส่ง 
รมว.ดศ. เสนอ ครม.

4. 13 – 30 พ.ย. ประมวลผล
การส ารวจและจัดท า
แผนการขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์ Big Data ภาครัฐ

1. 1 ธ.ค. ประชุมเตรียมความ
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. 6 ธ.ค. ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ 
2/2560 น าเสนอผลการส ารวจ
และแผนการขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์ Big Data ภาครัฐ
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สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน 
(Decision Making)

ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต (Citizen Centricity)

ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการ
ด าเนินงานภาครัฐ (Efficiency & Transparency)

Government Big 
Data

Government Big Data 
Analytics

Benefits

ข้อมูลมหาศาลจากทุกกระทรวงทั้งที่อยู่ในรูปแบบ 
Structured Data และ Unstructured Data

มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล รวมถึงมี
เครื่องมือที่ใช้ในการจ าลองหรือพยากรณ์ ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน

ประโยชน์ของการด าเนนิโครงการ Big Data Analytics ภาครัฐ
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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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ความต้องการของหน่วยงานที่มี
ความพร้อมด้าน Big Data

ความต้องการของหน่วยงานที่มี
การด าเนินการด้าน Big Data

ด้านบุคลากรและเครื่องมือ ด้านบุคลากรและเครื่องมือ

• เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน Big Data
• อบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

และการใช้งานเครื่องมือส าหรับการ
ท า Big Data ให้แก่บุคลากร

• งบประมาณสนับสนุนในการจัดหา
หรือพัฒนาเครื่องมือ

• เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน Big Data
• อบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

และการใช้งานเครื่องมือส าหรับการ
ท า Big Data ให้แก่บุคลากร

• งบประมาณสนับสนุนในการจัดหา
หรือพัฒนาเครื่องมือ

ด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน ด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน

• ปรับแก้กฎหมายให้รองรับส าหรับการ
ท า Big Data

• ก าหนดมาตรฐาน ข้อตกลงในการ
แลกเปลี่ยนและเข้าถึงข้อมูล

• ปรับแก้กฎหมายให้รองรับส าหรับการ
ท า Big Data

• ก าหนดมาตรฐาน ข้อตกลงในการ
แลกเปลี่ยนและเข้าถึงข้อมูล

• ต้องการนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การท า Big Data

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน ์Big Data ของหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหต:ุ ผลการส ารวจ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 29
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กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

ส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

ความพร้อมของหน่วยงานเรื่องการด าเนินการด้าน Big Data 



การด าเนินงานด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครฐั
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ปัญหาของการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง
1

ไม่มีการจัดระเบียบข้อมูลท าให้
ยากต่อการค้นหา

2

ข้อมูลที่พบอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจ
ยากและไม่สอดคล้องกับแหล่งอื่นๆ

7

ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน
8

หน่วยงานไม่มีข้อมูล หรือไม่มี
การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

3

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

4

วิธีการที่ขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้
เวลานาน

5

ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อ
ได้ง่าย

6
ปริมาณ
ข้อมูล

ใช้งานข้อมูล (Use)

เข้าถึงข้อมูล (Discover)

ค้นหาข้อมูล (Search)
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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 Analytics Center (Portal)

 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ Big Data 6 โครงการ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชน

 ทะเบียนฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 ขับเคลื่อนการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
 ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ข้อเสนอการขับเคลื่อน Big Data ภาครัฐ
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ข้อเสนอการขับเคลื่อน Big Data ภาครัฐ
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โครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูล Big Data ในระยะถัดไป 6 โครงการ

34

โครงการ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง โจทย์การใช้ประโยชน์

1. การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย สธ. พม. มท. กค. ยธ. - ผู้ลงทะเบียนจนจริงหรือไม่
- ควรให้ความช่วยเหลืออย่างไร

2. การเกษตร กษ. พณ. กค. - ผลผลิตไม่ต่อเน่ือง/ขาดคุณภาพ
- สินค้าไม่ตรงตามความต้องการของตลาด
- หนี สินเกษตรกรสูง และไม่สามารถใช้หนี ได้

3. การศึกษาและตลาดแรงงาน ศก. รง. - การศึกษาไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
- จ านวนครูไม่เพียงพอ

4. การท่องเท่ียวและคมนาคม กก. คค. - รถโดยสารสาธารณะล่าช้า และไม่เพียงพอ
- การจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมือง
- อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะ

5. สาธารณสุข สธ. พม. - ปัญหาคุณแม่วัยใส
- สวัสดิภาพผู้พิการ

6. การบริหารจัดการน  า ทส. วท. ดศ. กษ. - การจัดการภัยแล้ง



หน่วยงานในโครงการส่งข้อมูลมารวมกันใน Data Analytics Sandbox
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Data Pool

Sandbox

หน่วยงาน Hash ข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนส่งเข้า Data Pool 
เพื่อท าการวิเคราะห์ใน Sandbox
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แผนการด าเนินการในระยะเวลา 1 ปี

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

Infrastructure

Demand & 
Supply

Governance

• จัดต้ังทีมวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกิจ 
Government Data Analytics Team

• Government Data 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

• ทุกกระทรวงตั งโจทย์ท้าทายท่ีต้องใช้
ข้อมูลในการขับเคลื่อนประเทศ

• โครงการขับเคลื่อน Big Data 6 โครงการ 
ส่งข้อมูลมารวมกันใน Sandbox

• Core Vocabulary มาตรฐานฟิลด์ข้อมูล
ที่ใช้เชื่อมโยง

• Data Management Guidelines 
แนวทางการจัดเตรียมและปรับปรุงข้อมูล

• ก าหนดชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง

• ขับเคลื่อนการเปิดเผยและบูรณาการข้อมูล

• ขับเคลื่อนโครงการท่ีมีความส าคัญ โดยให้
การสนับสนุนทางงบประมาณ องค์ความรู้
และบุคลากร

• กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือในภาครัฐและภาคเอกชน

• วิเคราะห์ข้อมูลของ 6 โครงการขับเคลื่อน
เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ
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ประเด็นเพ่ือพิจารณาและสิ่งที่ตอ้งการการสนับสนุน

 เพื่อพิจารณาหลักการและกรอบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data) 
โดยให้ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ไปด าเนินการตามแผนที่เสนอมา โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุน
ด้านงบประมาณ และน าเสนอความคืบหน้าทุก ๓ เดือน

 ให้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบบูรณาการระหว่างกระทรวง จ านวน ๖ โครงการ ได้แก่ 
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การเกษตร การศึกษาและตลาดแรงงาน การท่องเที่ยวและคมนาคม สาธารณสุข และการบริหาร
จัดการน  า และให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการด าเนินการหาวิธีปกปิด
ตัวตนมาใช้งานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิด Data Pool ส าหรับแต่ละโจทย์ภายใน ๓ เดือน

 ให้ทุกกระทรวงจัดท าแผนปฏิบตัิการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
และภารกิจเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงตั งโจทย์ที่ต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนภารกิจ
ดังกล่าว มา ๓ ข้อ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุนด้านงบประมาณ



รายงาน “การส ารวจความพร้อมฐานข้อมลูภาครัฐ”
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ณ โรงแรม S31 ห้องบอลรูม ๑ ชั น ๕ 

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.
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กรอบระยะเวลาการด าเนินงานการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ

ก.ค. 2558

20 ก.ค. 58 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บูรณากาฐานข้อมูลภาครัฐจ านวน 5 คณะ
- ค าสั่ง (187/2558) คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐ
- ค าสั่ง (188/2558) คณะกรรมการบูรณา
การฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ
- ค าสั่ง (189/2558) คณะกรรมการบูรณา
การฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ
- ค าสั่ง (190/2558) คณะกรรมการบูรณา
การฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
- ค าสั่ง (191/2558) คณะกรรมการบูรณา
การฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐ

4 ม.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (1/59)
- มติคณะ 187 เห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูล
กลางภายใต้กรอบ DG

- มติคณะ 188  สรอ. ด าเนินการน าร่อง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกท.มท.กับอีก 
7 กท. เพ่ือลดส าเนาทะเบียนบ้านและ
บัตรปชช.

3 ต.ค. ประชุมคณะกรรมการบูรณา
การฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (1/60)

5-15 ต.ค. ส ารวจความพร้อมของ
ฐานข้อมูลและชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
- สรอ.ประสานกับกระทรวงท่องเที่ยว, 
กระทรวงพาณิชย์ และกรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือจัดท าร่างค าสั่ง
คณะบูรณาการเพ่ิมเติมตามมติที่ประชุม
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.

1-10 พ.ย. รวบรวมแบบส ารวจ
ความพร้อมของฐานข้อมูลและชุด
ข้อมูลจากแต่ละส่วนราชการเพ่ือท า
รายงานสรุปเพื่อน าเสนอกลับไปยัง
แต่ละหน่วยงาน

13 พ.ย. ส ารวจสถานะขีด
ความสามารถการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูล (Maturity Model)
เพ่ือจัดท าแผนการขับเคลื่อน Big 

data ภาครัฐกลับมาเสนอต่อคณะ
ภายใน 3 เดือน

ม.ค. 2559 ต.ค. 2560 พ.ย. 2560 ธ.ค. 2560

1 ธ.ค. ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมประชุมคณะ
บูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

6 ธ.ค. ประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
(2/60)



คณะกรรมการขบัเคลือ่นการบูรณาการฐานขอ้มูลกลางภาครฐั

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการบูรณาการฐานขอ้มูลกลางภาครฐั

ประธานกรรมการ : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา           นายกรัฐมนตรี
เลขานุการ : นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย        ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

40

ประธาน

การบูรณาการ 

ฐานขอ้มูล

ประชาชน

และการบรกิาร

ภาครฐั

การบูรณการ 

ฐานขอ้มูลน ้า

และภูมอิากาศ

แห่งชาติ

การบูรณการ

ฐานขอ้มูล

ดา้น       

ความมัน่คง

การบูรณาการ

ฐานขอ้มูลดา้น

ทรพัยากรและ

บรหิารโครงสรา้ง

ภาครฐั

รมว.มท. รมว.วท.
รอง นรม.

(พลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ) รมว.ทส.

กรรมการ

และ

เลขานุการ

อธิบดีกรมการปกครอง ผู้อ านวยการ สสนก. เลขาธิการ สมช. ปทก. ทส.

การบูรณาการฐานขอ้มูลดา้น 

Doing Business

การบูรณาการฐานขอ้มูลดา้น

ท่องเทีย่ว

การบูรณาการฐานขอ้มูลดา้น

ภยัพบิตัิ



ผลส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลและชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

แสดงสัดส่วนชุดฐานข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงและไม่พร้อมเชื่อมโยง

ข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง
686, 26%

ข้อมูลที่ไม่พร้อมเชื่อมโยง
1926, 74% 

สัดส่วนชุดฐานข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงและไม่พร้อมเชื่อมโยง



ภาพแสดงสัดส่วนชุดฐานข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงและไม่พร้อมเชื่อมโยงตามกระทรวง

ผลส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลและชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

1

1

3

5

10

11

12

24

28

28

32

40

44

46

48

52

54

91

156

2

5

16

75

3

23

38

56

109

427

40

66

67

46

57

98

116

186

496

กระทรวงการต่างประเทศ
หน่วยงานอิสระ

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงกลาโหม

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพลังงาน

ส านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ…

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ…
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตร

กระทรวงวิทย์

เชื่อมโยง ยังไม่เชื่อมโยง



ผลส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลและชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

จ านวนฐานข้อมูล/ชุดข้อมูล รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล

กระทรวง หน่วยงาน ฐานข้อมูล ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลที่

พร้อมเชื่อมโยง
ชุดข้อมูลที่ไม่พร้อม

เชื่อมโยง
API or Web service

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2560
• 1.API (Application Programming Interface) คือ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม Application

2. Web Service คือ ระบบที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ XML



มิติในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคน



ขอ้มูลการ
ลงทะเบยีนรบั
บตัรสวสัดกิาร

แห่งรฐั 
(กระทรวงการ

คลงั) ขอ้มูล
การศกึษา 
(กระทรวง

ศกึษาธกิาร)

ขอ้มูล
ความ
จ าเป็น

พืน้ฐาน เช่น 
การเดินทางโดย
รถสาธารณะ

ขอ้มูลการ
ใช้

โทรศพัท ์
เคลือ่นที่

(กสทช.)

ฐานขอ้มูล
ประชาชน

(มท.)

ขอ้มูลการ
เสยีภาษี

(กรมสรรพ
ากร)

มิติในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคน

ข้อมูลคนพิการ
(กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ)

ข้อมูลสาธารณสุข
การได้รับสิทธิการ
รักษา (กระทรวง

สาธารณสุข)

ข้อมูลแผนท่ี 
(GISDA) ข้อมูลภัยพิบัติ 

เพื่อส าหรับการให้
ความช่วยเหลือ

ระดับพื นที่ 
(ปภ.)

ข้อมูลรายการเงิน
ฝากตามบัญชี

ธนาคาร 
(ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ข้อมูลอาชีพ
(กท.เกษตร, 
กท.แรงงาน)

ข้อมูลการศึกษา
ของบุคคลใน
ครอบครัว

(กท.ศึกษาธิการ)

ข้อมูลปริมาณ
การ

ใช้น  า, ไฟ
(การประปา, 
การไฟฟ้า)

ข้อมูลสวัสดิการ
ของรัฐ

(กท.พม.)

ข้อมูล SME
(ส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ

ขนาดย่อม)

วเิคราะ

หข์อ้มูล

เร ือ่ง 

คน



- ผู้ผลิตทั้งรายเล็กและใหญ่ 
สามารถด าเนินการประกอบ
ธุรกิจได้อย่างสะดวกขึ้น ทั้ง
อุตสาหกรรมการประมง 
การเกษตร เป็นต้น

- เกษตรกรสามารถใช้
ข้อมูลเพื่อทราบราคา
วัตถุดิบในตลาด
- เกษตรรู้ข้อมูลการ
พยากรณ์อากาศเพ่ือ
จัดท าแผนการ
เพาะปลูกประจ าวัน

มิติในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคน

การศกึ

ษา

สาธาร

ณสุข

แรงงาน เศรษฐ

กจิ
ภยัพบิตัิ สงัคม

-การได้รับวัคซีนในช่วงวัยเด็ก
และทารกเพ่ือป้องกันโรค

การใช้ข้อมูลในมิติต่าง ๆ ตามช่วงชีวิต

- การให้ความรู้กับแม่ในช่วง
ตั้งครรภ์เ พ่ือวางแผนการ
ด ารงชีวิตในระยะยาว

- การตรวจสุขภาพประจ าปี
เ พ่ือแจ้งเตือนป้องกันโรค
ล่วงหน้าในช่วงวัยท างาน

- การตรวจสุขภาพประจ าปี
เ พ่ือแจ้งเตือนป้องกันโรค
ล่วงหน้าในช่วงวัยท างาน

- การให้สิทธิการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทียม

137 ฐานขอ้มูล 449 ฐานขอ้มูล 53 ฐานขอ้มูล 405 ฐานขอ้มูล 106 ฐานขอ้มูล 342 ฐานขอ้มูล 

- สร้างการรับรู้สถานการณ์
ที่จะเกิดข้ึนเพื่อให้สามารถ
เตรียมรับมือต่อเหตุการณ์ 
ได้อย่างทันท่วงที 

- รัฐให้สิทธิ์เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือความเป็นอยู่ข้ัน
พ้ืนฐานของประชาชนได้
อย่างเท่าเทียม

- ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือทุกชนิดตามสิทธิที่
พึงจะได้และเหมาะสม

- การจัดหลักสูตรของภาค
การศึกษามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศและระดับสากล

- รัฐให้สิทธิ์เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือความเป็นอยู่ข้ัน
พ้ืนฐานของประชาชนได้
อย่างเท่าเทียม

- การประเมินคุณภาพ
สถาบันการศึกษาเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานระดับสากล

- การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

- การพัฒนาความเป็นอยู่
ของประชนในพ้ืนที่ชุมชน
เพ่ือสร้างความแข็งแข็งของ
สภาวะแวดล้อมความ
เป็นอยู่

- สามารถรู้ Demand และ 
Supply

- ผู้ประกอบการสามารถ
ได้รับข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือ
วางแผนได้ล่วงหน้า

- ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาหลังจาก
เกิดเหตุการณ์ตามสิทธิที่พึง
ได้รับ



มิติในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล



มิติในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

เริ่มต้นธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ ยกเลิกธุรกิจ

- จดทะเบียนนิติบุคคล
- จดทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
- ขึ นทะเบียนผู้ประกันตน
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ขอติดตั งสาธารณูปโภค
- จดทะเบียนใบอนุญาตอื่นๆ
- ฯลฯ 

1) ผลิต/น าเข้า-ส่งออก
2) จ าหน่ายสินค้า/ให้บริการ

- ขยายกิจการ/ตั งบริษัทย่อย
- ควบรวมกิจการ
- เพิ่มหุ้น/เพิ่มทุน
- ฯลฯ 

วางแผนธุรกิจ

- ศึกษาและวางแผนการด าเนิน
ธุรกิจจากสถิติการค้าย้อนหลัง

- ศึกษาภาวะเศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวม

- ฯลฯ

- ฟ้องร้องคดี
- ล้มละลาย
- ปิดกิจการ
- ฯลฯ 

- ชดุขอ้มูลสถติกิารคา้

ระหวา่งประเทศของ

ไทย

- ชดุขอ้มูลสถติกิารยืน่

ค าขอและจดทะเบยีน

ทรพัยส์นิทางปัญญา

- ชดุขอ้มูลการยืน่ค าขอ

และจดทะเบยีนธุรกจิ

- ชดุขอ้มูลการ หกัภาษ ี

ณ ทีจ่า่ย

- ชดุขอ้มูลการจา่ยเงิน

สมทบ มาตรา 39

- ชดุขอ้มูลการน าเชา้

สง่ออกสนิคา้เกษตร

และผลติภณัฑ ์

- ชดุขอ้มูลการผลติปศุ

สตัว/์ประมง
- ชดุขอ้มูลโรงงานผลติ

เชือ้เพลงิและพลงังาน

- ชดุขอ้มูลโรงงานผลติ

อาหาร

- ชดุขอ้มูลจ าหน่าย

สนิคา้ไปรษณียผ์่าน

มอืถอื

- ชดุขอ้มูลมูลคา่

ความเสยีหายที่

เกดิขึน้ในการ

ด าเนินคดเีพ่ง

- ชดุขอ้มูล

ยุทธศาสตรก์าร

สรา้งโอกาสการคา้

การลงทุน

- การลงทุนโดยตรง

จากตา่งประเทศใน

ภาคธุรกจิตา่งๆ

ตัวอย่างชุดข้อมูล

ตัวอย่างชุดข้อมูล

ตัวอย่างชุดข้อมูล
ตัวอย่างชุดข้อมูล

ตัวอย่างชุดข้อมูล



ตัวอย่างความคิดเห็นจากหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่ติดขัดในการพัฒนาฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูล

ด้านบุคลากร

1. ผู้ใช้ไม่อยากกรอกข้อมูลเพื่อจัดเก็บ ท าให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปได้ยาก
2. ในการน าชุดฐานข้อมูลไปใช้งานต้องพึ่งความสามารถของโปรแกรมเมอร์ในการเขียนชุดค าสั่ง



ตัวอย่างความคิดเห็นจากหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่ติดขัดในการพัฒนาฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูล

ด้านมาตรฐานข้อมูล

1. จ าเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลของหนว่ยงานอื่น ร่วมในการวิเคราะห์และยังขาดการเชื่อมโยง
2. จ าเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลจากระบบงานอื่นภายในหน่วยงาน
3. ข้อมูลมีการปรับปรุงตลอดเวลาการปรับปรุงฐานข้อมูลเพือ่ให้บริการประชาชน ยังไม่สามารถปรับปรุง
ตามไดต้ลอดเวลา
4. ยังไม่เป็น format มาตราฐาน
5. ปัญหาโครงสร้างภายในของชดุฐานขอ้มูลยังขาดความสอดคล้องกันในแต่ระบบทีเ่ชื่อมต่อกัน
6. ชุดข้อมูลยังมีความซ  าซ้อนกับข้อมูล และระบบอื่นๆ ซึ่งยังขาดการเชือ่มโยง



ตัวอย่างความคิดเห็นจากหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่ติดขัดในการพัฒนาฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูล

ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล

1. ไม่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณในการเชือ่มโยงแบบ Web Service ตั งแต่ปี 2561
2. สร้าง web service รองรับโครงการรถยนต์คันแรก เชื่อมโยงกับกรม สรรพสามิต แต่กรมสรรสามิต
ไม่ได้พัฒนาต่อ
3. ต้องใช้เวลาในการสอบถามความต้องการผู้ใชข้อ้มูลหลายหนว่ยงาน และข้อมูลมีความหลากหลาย
4. ปัญหาโครงสร้างภายในของชดุฐานข้อมูลยังขาดความสอดคลอ้งกันในแต่ระบบที่เชื่อมต่อกัน



(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ รายงานส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๐
วาระที่ ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ(Government Data Center Modernization)
วาระที่ ๓.๓ รายงาน(ร่าง)ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๐
วาระที่ ๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ มีรายละเอียดดังนี้ 



(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล

วาระที่ ๓.๕.๑ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
วาระที่ ๓.๕.๒ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
วาระที่ ๓.๕.๓ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
วาระที่ ๓.๕.๔ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

วาระที่ ๓.๖ รายงานการบูรณาการข้อมูลทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ  ด้านท่องเที่ยว  ด้าน   
การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ โครงการน าร่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data)
วาระที่ ๔.๒ แนวทางการจัดท ากรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ(Data Governance Framework) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 



Q & A



ขอบคุณครับ

55


