
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลและชุดข้อมูลของภาครัฐไทย

ประจ าปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ห้องประชุม วิภาวดี
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 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ นร.๐๕๐๖/ว ๔๖๓ 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ๒. …. ให้
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้น รวมทั้งให้
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) 
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมา
ด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ด้วย

หลกัการและเหตุผล : ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล
กลางภาครัฐ 

ขอให้ทกุกระทรวงตรวจสอบสถานะและระบุ
ความพร้อมของข้อมลู/ฐานข้อมลูท่ีมีของหน่วยงานภายในสงักดั 
(รวมรัฐวิสาหกิจ) และระบถุงึความต้องการเช่ือมโยงข้อมลู/
ฐานข้อมลูของหน่วยงานอื่น รวมทัง้จดัทารายละเอียดเพ่ือสรุป
สถานะของข้อมลู/ฐานข้อมลู ภายในวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐
เพ่ือรายงานตอ่คณะรัฐมนตรี

(ร่าง) มติทีป่ระชุม คณะกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ คร้ังที ่๑/๒๕๖๐

หมายเหต:ุ (ร่าง) รายงานการประชมุ คณะกรรมการขบัเคลือ่นการบรูณาการฐานข้อมลูกลางภาครัฐ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวนัองัคารท่ี ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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โครงสร้างคณะกรรมการขบัเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

คณะกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ประธานกรรมการ : พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา      นายกรัฐมนตรี
เลขานุการ : นางสาวอจัฉรินทร์ พฒันพนัธ์    ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
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GSI G-Cloud eID

Authentication

Blockchain
Security

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ

API API API

Biz Portal DXCNSW

Government 
MIS Portal

Citizen Service
Portal

Doing Business
Portal

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)

Linkage Center NGIS มั่นคงNHC

Open Data
Portal

National Agenda Portals

Model of Data-Driven Government

One-stop service portals

G-API

G-Database

G-API

Infrastructure

หมายเหต:ุ DXC (Data exchange center)
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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)

ปัญหาการเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไทย
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สถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นในการพฒันาดา้นขอ้มูลขนาดใหญ่จ าแนกตามมิติตัวขับเคลื่อน Digital Evolution 4 มิติดังนี้
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กลุ่มและความสัมพันธ์ของข้อมูล

Big Data

All Data

Open Data

Open
Government 

Data

My Data

 ชุดขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ อยูใ่น
หลากหลายรูปแบบและมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

 มีความซบัซอ้นในการใชแ้บบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ในการวเิคราะห์

Big Data

Open Government Data

 ขอ้มูลเปิดภาครัฐมุ่งเนน้ ความ
โปร่งใส, และเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของพลงัประชาชน 

Open Data

 ขอ้มูลเปิดทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อ
ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

My Data

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละ
บุคคล เช่น ขอ้มูลประวติัการ
เขา้รักษาพยาบาล เป็นตน้

ที่มา:Gartner 2017
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Big Data คืออะไร และส าคัญอย่างไร

ค าจ ากัดความ Big Data

ข้อมูลที่มีปริมาณ มหาศาล
อยู่ใน หลากหลาย รูปแบบ

และเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว

+ VOLUME

+ VARIETY 

+ VELOCITY

...สามารถน ามาใช้วิเคราะห์สังเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจวางแผน

ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างอัจฉริยะ
...และตอบสนองความต้องการในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน อย่างรวดเร็ว ตรงจุด และยั่งยืน    

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Openness & Accountability)
• ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการท างานของภาครัฐ (Efficiency & Transparency)
• สนับสนุนนโยบายการท างานในเชิงรุกที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ (Result-Oriented Proactivity)
• ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชน (Citizen Centricity)
• ส่งเสริมการให้บริการประชาชน (Service Excellence)

Big Data ส าคัญอย่างไรส าหรับภาครัฐ



กลไกการจัดการข้อมูล
ในหน่วยงาน

การจัดระเบียบข้อมูล
การสังเคราะห์และ

วิเคราะห์ข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล
ตามโมเดลการวิเคราะห์

การพัฒนาประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล

การก ากับดูแลข้อมูล

คุณภาพข้อมูล

การจัดการข้อมูลหลัก 
(Master Data)

โครงสร้างของข้อมูล
(Meta Data)

วางแนวทางทิศทาง
การไหลของข้อมูล

ความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล

มิติที่ควรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความสอดคล้องข้อมูลเป็นไป
ตามภารกิจของหน่วยงาน มาตรฐานต่าง ๆ 

ทักษะความรู้
ของบุคลากร

การพัฒนา
Agile Database

การก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มข้อมูล

กระบวนการและ
การปรับเปลี่ยน

การบูรณาการและ
การจัดเก็บข้อมูล

Data Warehouse

Data Lake

Data Virtualization

Logical Data Warehouse

Business Intelligence 
และ Virtualization

รูปแบบการวิเคราะห์
และจัดเตรียมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
Real time

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
Machine Learning and AI

ขยายขอบเขตโมเดลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม

ขั้นตอนการด าเนินการด้านข้อมูลส าหรับการท า Data/Big data analytics
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11

ก าหนด
นโยบาย

ติดตามประเมินผล จัดสรรงบประมาณ

ด าเนินการ
ขับเคลื่อน

Human, Culture &
Collaboration

Security, Privacy,
Law, Standard

Supply (ตัวอย่าง)
ความยากจน : พช. ก.คลัง     
กฟภ. กสทช. สสช. พม. ธปท. 
สรรพากร กสก. ทด. สปส. 
และอื่นๆ
ภัยพิบัติ : ปภ. สสช. กสทช.   
มท. อต. GISTDA และอ่ืนๆ
(รวมถึงข้อมูลจากภาคเอกชน)
* ภาคเอกชน
* ภาคประชาชน

Institutional 
ธรรมาภิบาลและ

การจัดการ

สดช.
สรอ.

ดศ. กพร. สงป.

คณะ
ท างาน

สรอ. DEPA
สรอ. สดช. สพธอ. 

สคก.

Demand (ตัวอย่าง)
* ภาครัฐ (PMOC)
ความยากจน: สศช. พม.
ภัยพิบัติ: กระทรวงมหาดไทย

* ภาคเอกชน
* ภาคประชาชน

Government Analytic Center
* Government Cloud
* Government Network
* Government Infrastructure

กลไกการขับเคลื่อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Big Data ของประเทศไทย



ความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน Big data ของประเทศไทย
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลของต่างประเทศ
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลของต่างประเทศ(1/3) : เกาหลีใต้

ใช้ Big Data เพื่อแนะน าการเพิ่ม/ย้ายจุด
จอดรถประจ าทาง ให้เหมาะสมตามสภาพ
ของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อมูลที่ได้จากระบบคือ
• พื้นที่ท่ีรถประจ าทางเข้าไม่ถึง
• ข้อมูลการใช้รถประจ าทาง
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
• ข้อมูลพิกัดผู้เดินทางจากโทรศัพท์มือถือ
• ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต
• ข้อมูลจากบัตรโดยสารรถประจ าทาง
• ข้อมูลจาก Social Network

ที่มา: Big Data best practices of Korean Government, National computing and Information Service, Ministry of the interior
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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

ที่มา: NSW government, www.finance.nsw.gov.au

การประยุกต์ใช้ข้อมูลของต่างประเทศ(2/3) : ออสเตรเลีย
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลของต่างประเทศ (3/3)

การระบุผู้เสียภาษีที่จ่ายภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง การวางแผนการเดินรถไฟฟ้าในเมือง Sydney
เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารตามแต่ละช่วงเวลา

ที่มา: NSW government, www.finance.nsw.gov.au

การประยุกต์ใช้ข้อมูลของต่างประเทศ(2/3) : ออสเตรเลีย



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

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

การประยุกต์ใช้ข้อมูลของประเทศไทย (1/4) : กรมทางหลวง
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลของประเทศไทย (2/4) : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ชุดข้อมูลประกอบด้วย

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ปี พ.ศ. 2548 , 2550 

และ 2554

 สมาชิกวฒิุสภา ปี พ.ศ. 2551 และ 2557

 การออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2550 และ 2559

การท า Data Visualization บนเว็บไซต์โดยการใช้ BI Tool ร่วมกับ CMS ผ่าน Embed Code

19ที่มา: เอกสารน าเสนอต้นแบบ Visualization Website ข้อมูลการเลือกตั้ง ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลของประเทศไทย (3/4): ภาษีไปไหน?

ระบบภาษีไปไหน? เป็นระบบบูรณาการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ พร้อมเพิ่มเติมการน าเสนอข้อมูลในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ที่มา: https://govspending.data.go.th/



การประยุกต์ใช้ข้อมูลของประเทศไทย (3/4) : การรวมศูนย์ข้อมูลงานบริการภาครัฐโดยใช้บัตรประชาชน (Government Smart Kiosk)

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ “บัตร
ประจ าตัวประชาชน” ในการร้องขอ
การรับบริการ เช่น ตรวจสอบและ
รับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล
อัตโนมัติ ผ่าน KIOSK , ตรวจสอบ
จ านวนเงินสะสมประกันสังคม เป็นต้น

ตัวอย่างงานบริการภาครัฐ ผ่านช่องทาง Government Smart Kiosk

Government 
API 

Platform

…

หน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ ท่ีให้บริการ

Web service

ระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน ก.

Web service

ระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน ข.

Web service

ระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน ค.

Web service

ระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน ...

21
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โครงการ National Single Window: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ท่ีมา: กรมศุลกากร
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โครงการ National Single Window: System Monitor Government Data Analytic

ebXML

HTTPs/GIN

HTTPs/Lease Line

HTTPs/Internet

Gateway Gateway

Gateway

ASW

Bank & Insurance

AEC Community

ITMX

HTTPs/GIN

NSW

CA Provider
CAT & TOT & TDID

HTTPs/GIN

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ

ท่ีมา: กรมศุลกากร

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติบุคคล 
เพื่อความสะดวกในการอนุมัติ และ
การอนุญาตเพื่อลดภาระประชาชนชน
ในการติดต่อกับราชการ และสามารถ
น าข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์เพื่อให้
สามารถวางแผนนโยบายการ
ขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้



ขีดความสามารถการบูรณาการข้อมูลด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

24



ตัวอย่างขีดความสามารถการบูรณาการข้อมูลด้าน: ประสิทธิภาพแรงงาน
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ตัวอย่างขีดความสามารถการบูรณาการข้อมูลด้าน: การท่องเที่ยว
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ตัวอย่างขีดความสามารถการบูรณาการข้อมูลด้าน: การน าเข้าและส่งออก
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ตัวอย่างขีดความสามารถการบูรณาการข้อมูลด้าน: การลงทุน
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ตัวอย่างขีดความสามารถการบูรณาการข้อมูลด้าน: การให้ข้อมูล
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ตัวอย่างขีดความสามารถการบูรณาการข้อมูลด้าน: การบริหารจัดการภัยพิบัติ
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ตัวอย่างขีดความสามารถการบูรณาการข้อมูลด้าน: การบริหารจัดการชายแดน
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ตัวอย่างขีดความสามารถการบูรณาการข้อมูลด้าน: ภาวะวิกฤต
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การส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลและชุดข้อมูลประจ าปี 2560
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2560 ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. 3 ต.ค. ประชุมคณะบูรณา
การฯ

2. 5 ต.ค. ส่งออกแบบส ารวจฯ 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ

3. 12 ต.ค. จัดประชุม 
Workshop เพื่อท าความ
เข้าใจแบบสอบถาม

4. สรอ. ประสานกับหน่วยงาน
ที่มีความพร้อมในการจัดท า 
Big data analytic 
(ท่องเที่ยว, น้ า, ภัยพิบัติ, 
สาธารณสุข)

กรอบเวลา : การส ารวจความพร้อมฐานข้อมูล/ชุดข้อมูลภาครัฐ ประจ าปี 2560 

ก.ย.

1. 28-30 ก.ย. ร่างเอกสาร
แบบส ารวจ

1. รวบรวมแบบส ารวจ       
(1 พย.หน่วยงานตอบ
กลับ) และสรุปผลพร้อม
ทั้งน าเสนอให้กับผู้บริหาร
สรอ.และคณะบูรณาการฯ 
(กลุ่มย่อย)

2. ร่วมประชุมหารือกับ
หน่วยงานน าร่อง (4 เรื่อง)
จัดเตรียมข้อมูลและระบบ
เพื่อน าเสนอต่อคณะรมต.

1. ประชุมคณะรมต.น าเสนอดังนี้
• ผลสรุปการส ารวจความพร้อมฯ
• แนวทาง Positioning ของ Big data 

analytic center

* คณะบูรณาการฯ (กลุ่มย่อย) ตามข้อสั่งการ ประกอบด้วย ตัวแทนของแต่ละคณะบูรณาการ และเพิ่มเติมหน่วยงานด้านการท่องเท่ียว , ภัยพิบัติ และ doing business 34



การส ารวจความพร้อมฐานข้อมูล/ชุดข้อมูลภาครัฐ ประจ าปี 2560 

แบบส ารวจฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไทยประจ าปี 2560 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนที่ 2: ความพร้อมของฐานข้อมูล 
ข้อมูลการติดต่อ, ภารกิจหน่วยงาน
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ขอบคุณครับ
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