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Integrated Government define….

• Integrated Government หมายถึง การรวม หรือ Unify งาน 
หรือ Functions ของหลาย ๆ หน่วยงาน ท าให้ผู้ รับบริการ (ประชาชน 
หรือธุรกิจ) เห็น หรือ รู้สกึวา่ เป็นการบริการจากหน่วยงานเดียว

• Government Integration ภายใต้ Digital Government 
Initiative ของไทย
– การบรูณาการระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้การเช่ือมโยงข้อมลูและการด าเนินงาน

เพื่อสามารถ
• เห็นข้อมลูประชาชนและธุรกิจเป็นภาพเดียวท่ีสมบรูณ์
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกนั
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จดุเดียว



ภารงานของ Digital Government ของไทย
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การบูรณาการงานภาครัฐภายใตC้onnected 

Government

• การบรูณาการข้อมลู ผา่นระบบเช่ือมโยงข้อมลูกลาง (ข้อมลูด้าน
ประชาชน ข้อมลูด้านธุรกิจองค์กร ข้อมลูด้านยานพาหนะ และข้อมลูเชิง
พืน้ท่ี)

• การให้ข้อมลูเก่ียวกบังานบริการภาครัฐ (สทิธิประโยชน์ ขออนมุตัิและ
อนญุาต การท่องเท่ียว สถิตอ่ืิน ๆ)

• งานช่วยเหลือประชาชน (เด็กยากจน คนวา่งงาน คนพิการ สงูอาย ุ
การศกึษา ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ)



• การบรูณาการข้อมลู ผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมลูกลาง (ข้อมลูด้านประชาชน ข้อมลู
ด้านธุรกิจองค์กร ข้อมลูด้านยานพาหนะ และข้อมลูเชิงพืน้ท่ี)



การบูรณาการงานภาครัฐภายใตC้onnected 

Government

• การเพิ่มประสทิธิภาพแรงงาน การบรูณาการตลาดแรงงานแบบครบ
วงจร (ภาครัฐ ผู้สมคัรงาน ผู้ จ้างงาน ผู้ท างาน สถานศกึษา)

• การเพิ่มประสทิธิภาพภาคการเกษตร (เกษตรครบวงจรรายบคุคลผ่าน
การบรูณาการ—วางแผน ปัจจยัการผลติ ปลกู/ดแูลรักษา รับมือภยั
ตา่ง ๆ การตลาดและการขาย)

– เพิ่มรายได้ (พืน้ทีเพาะปลกู ผลผลติ ราขาขาย)

– ลดรายจ่าย (ต้นทนุการผลติ ต้นทนุทางการเงิน)



การบูรณาการงานภาครัฐภายใตC้onnected 

Government

• การค้า (น าเข้า/สง่ออก) Trade Facilitation

– E-customs

– Regulatory single window (B2G)

– Trade single window (B2B & B2G) (ออกใบอนญุาต พิธิ
ศลุกากร ธุรกรรมระหวา่งธุรกิจเอกชน)

• สง่เสริม SMEs แบบบรูณาการ (พฒันาปัจจยัสิง่แวดล้อม 
(Ecosystem) เข้าถึงแหลง่ทนุ ตดิตอ่ราชการ พฒันาศกัยภาพ)



การบูรณาการงานภาครัฐภายใตC้onnected 

Government

• ระบบภาษีบรูณาการ Integrated Tax Systems (สรรพากร 
สรรพสามิต ศลุกากร) ไม่ต้องกรอกและไม่ต้องยื่นแบบ
– ลงทะเบียน

– กรอกแบบฟอร์ม

– ช าระ/ขอคืน

– ตรวจสอบภาษี
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Open Standards
source: https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles



Open Standards Principles
source: https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles

1. We start with user needs

2. Our selected open standards will enable suppliers to 
compete on a level playing field

3. Our standards choices support flexibility and change

4. We adopt open standards that support sustainable cost

5. Our decisions on standards selection are well informed

6. We select open standards using fair and transparent 
processes

7. We are fair and transparent in the specification and 
implementation of open standards
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Standardization and Integration

• Standardization
– ท าให้ Processes และระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งมีมาตรฐานเดียวกนั
– มาตรฐานเดียวกนัหมายถึงการใชว้ธีิท างานท่ีคลา้ยคลึงกนัใหท้ าดว้ยวิธี
เดียวกนัถึงแมจ้ะต่างหน่วยงาน

• Integration
– เช่ือมโยงกระบวนการท างานของต่างหน่วยงานดว้ยขอ้มูลแบบบูรณา
การ

– จ าเป็นตอ้งตกลงใชม้าตรการขอ้มูลเพ่ือการเช่ือมโยงกนั (Develop 
standard definitions and formats for data)



Operating Model 4 รูปแบบ

Coordination

Seamless 
access to 

shared data

Unification

Standardized, 
integrated 
processes

Diversification

Independent 
with low 

shared data

Replication

Standardized 
independent

(McDonald)

Business Process Standardization

D
at

a 
 In

te
gr

at
io

n

Low

High

Low High

source: Ross and Weill, “EA a Strategy”



Operating Model type 1: 
Diversification

• Independent with low shared services
• Lo standard and Lo integration: หมายถึงโครงการหน่วยงานมี

งานท่ีเป็นอิสระ 
– มีพนัธกิจท่ีค่อนขา้งเฉพาะ มี Core processes ท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน
– หน่วยงานกลางมี limited control หน่วยงานอ่ืน
– องคก์รอาจมี Shared services ใหแ้ก่หน่วยงานผา่นหน่วยงานกลาง เช่น ERP, 

HRM, etc.
– Few data standards across units
– Share IT service to realize economies of scales



Operating Model type 2: Coordination

• Seamless access to shared data
• Hi integration lo standard
• หน่วยงานใหบ้ริการลูกคา้กลุ่มเดียวกนั
• ใหค้วามส าคญักบั Integrated service or Single window service
• Business processes are integrated but each of unique operation
• ไม่เนน้การลดตน้ทุน แต่เนน้ท่ี Customer experiences



Operating Model type 3: Replication

• Standardized independence
• Lo integration Hi standardization
• หน่วยงานท างานอิสระ แต่มีมาตรฐานสูง  และใหค้วามส าคญั

กบัการท างานท่ีมีขั้นตอนมาตรฐาน ไม่วา่ใครท ากไ็ดผ้ล
เหมือนกนั

• ตวัอยา่งเช่น McDonald’s , Starbuck



Operating Model type 4: Unification

• Standardized, integrated processes
• Hi integration hi standardization
• ใหค้วามส าคญักบั Customer experience จากการร่วมมือ

ใหบ้ริการ (Value constellation) or integrated supply chain
• ใหค้วามส าคญักบัการ shared transaction data
• ใหค้วามส าคญักบัการ Standardize processes เพ่ือง่ายต่อการ

ควบคุม




