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หวัเร่ือง

• ความส าคญัของขอ้มูล
• การบรูณาการงานภาครัฐภายใต้ Integrated (Connected) 
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• รูปแบบการบรูณาการ

• Open Standards & Principles

• Standardization and Integration



Everything is Connected
The Internet

The Social Network

The Internet 
of Things

Everything is Resource



Everything is Resource

• การเช่ือมโยงกนัน าไปสูแ่นวคิดท่ีเน้นการ
สร้างคณุคา่ (Value Creation) 

• การเช่ือมโยงกนัน าไปสูก่าร Sharing 
Resources หรือ Re-combine 
resources

• การ Re-combine resources 
น าไปสูก่ารสร้างและเกิด Resource ใหม่ 
ๆ (Novel resources) ท่ีไม่จ ากดั

• ท าอยา่งไรจงึจะใช้ทรัพยากรท่ีไม่จ ากดัเกิด
ประโยชน์และคณุคา่ท่ีไม่จ ากดัได้



ขอ้มูลเป็นทรัพยากรส าคญั

• ยคุเกษตรกรรม พืน้ดนิเป็นทรัพยากร
ส าคญั

• ยคุอตุสาหกรรม เหลก็เป็นทรัพยากร
ส าคญั

• ยคุดิจิทลั ข้อมลูเป็นทรัพยากร
ส าคญัท่ีมีคณุคา่มาก

• Digital business creates business 
value out of data

(ธุรกิจในยคุดิจิทลัสร้างคณุคา่ทางธุรกิจจากข้อมลู ซึง่
เป็นสว่นส าคญัของทรัพยากร)

• Digital business differentiates 
through idea (innovation), data 
(resources), and customer 
relationship (customer 
experience)
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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 เป็นการ
บริการจากหน่วยงานเดียว

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

• เห็นข้อมลูประชาชนและธรุกิจเป็นภาพเดียวท่ีสมบรูณ์

• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกนั

• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จดุเดียว



ภารงานของ Digital Government ของไทย



คุณสมบติัของ Connected Government

• Removing silos by sharing information among organizations

– Providing integrated information of vehicle records (Registration, 

Insurance, Maintenance, and accident)

• Developing inter-ministry collaborative model

– ระบบแจง้เบาะแสคนขอทาน บรูณาการระหวา่ง กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ

กระทรวงมหาดไทย ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ มลูนิธติ่าง ๆ ประชาชน



การบูรณาการงานภาครัฐ

• การเพิ่มประสทิธิภาพแรงงาน การบรูณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร (ภาครัฐ ผู้สมคัรงาน 
ผู้ จ้างงาน ผู้ท างาน สถานศกึษา)

• การเพิ่มประสทิธิภาพภาคการเกษตร (เกษตรครบวงจรรายบคุคลผ่านการบรูณาการ—
วางแผน ปัจจยัการผลติ ปลกู/ดแูลรักษา รับมือภยัตา่ง ๆ การตลาดและการขาย)

– เพิ่มรายได้ (พืน้ทีเพาะปลกู ผลผลติ ราขาขาย)

– ลดรายจ่าย (ต้นทนุการผลิต ต้นทนุทางการเงิน)



การบูรณาการงานภาครัฐ

• การบรูณาการข้อมลู ผา่นระบบเช่ือมโยงข้อมลูกลาง (ข้อมลูด้านประชาชน ข้อมลูด้านธุรกิจ
องค์กร ข้อมลูด้านยานพาหนะ และข้อมลูเชิงพืน้ที)่

• การให้ข้อมลูเก่ียวกบังานบริการภาครัฐ (สิทธิประโยชน์ ขออนมุตัิและอนญุาต การท่องเท่ียว 
สถิตอ่ืิน ๆ)

• งานช่วยเหลือประชาชน (เด็กยากจน คนวา่งงาน คนพิการ สงูอาย ุการศกึษา ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ)



• การบรูณาการข้อมลู ผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมลูกลาง (ข้อมลูด้านประชาชน ข้อมลูด้านธุรกิจองค์กร ข้อมลู
ด้านยานพาหนะ และข้อมลูเชิงพืน้ท่ี)
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System Integration

• เป็นการเช่ือมโยงระบบงานเพื่อบรูณา
การในระดบัข้อมลูของระบบงาน
– ระบบงานท าหนงัสือเดินทางของ
กระทรวงตา่งประเทศ เช่ือมโยงระบบ
ข้อมลูทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง



Application Integration

• The use of software
architectural principles to 
integrate a set of enterprise 
computer applications.

• Many types of business 
software such as SCM, ERP 
systems, CRM, HR, etc.   
communicate with one another 
in order to share data or 
business rules

https://en.wikipedia.org/wiki/Software
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_computer_application


Business Processes Integration

• Business Process Integration 
(BPI) is the synchronization 
of a company's internal 
operations with those of its 
other divisions and its 
trading partners by 
connecting disparate systems 
in real-time.



Enterprise Integration

• Enterprise integration focuses 
on the study of topics such as 
system interconnection, 
electronic data interchange, 
service exchange, and 
distributed computing 
environments.
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Standardization and Integration

• Standardization
–ท าให้ Processes และระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งมีมาตรฐานเดียวกนั
– มาตรฐานเดียวกนัหมายถึงการใชว้ธีิท างานท่ีคลา้ยคลึงกนัใหท้ าดว้ยวธีิเดียวกนัถึงแมจ้ะ
ต่างหน่วยงาน

• Integration
– เช่ือมโยงกระบวนการท างานของต่างหน่วยงานดว้ยขอ้มูลแบบบูรณาการ
– จ าเป็นตอ้งตกลงใชม้าตรการขอ้มูลเพ่ือการเช่ือมโยงกนั (Develop standard definitions 

and formats for data)



Operating Model 4 รูปแบบ

Coordination

Seamless 
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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: หมายถึงโครงการหน่วยงานมีงานท่ีเป็นอิสระ 

– 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 าคญักบัการท างานท่ีมี

ขั้นตอนมาตรฐาน ไม่วา่ใครท ากไ็ดผ้ลเหมือนกนั
• ตวัอยา่งเช่น McDonald’s , Starbuck



Operating Model type 4: Unification

• Standardized, integrated processes
• Hi integration hi standardization
• ใหค้วามส าคญักบั Customer experience จากการร่วมมือใหบ้ริการ (Value 

constellation) or integrated supply chain
• ใหค้วามส าคญักบัการ shared transaction data
• ใหค้วามส าคญักบัการ Standardize processes เพ่ือง่ายต่อการควบคุม
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e-Government Interoperability Framework
source: Th e-GIF

• “The e-Government 
Interoperability Framework (e-GIF) 
sets out the government’s 
technical policies and 
specifications for achieving 
interoperability… across the public 
sector.”

• “This approach is designed to be 
pragmatic and aims to reduce the 
costs and risk of operating 
information technology systems 
while keeping the public sector in 
step with the global internet 
revolution.”



Components of e-GIF
source: Google.com

• Policy and Scope

• Technical Policies

• Implementation Support

• Management Process

• Change Management

• Complying with the e-GIF




