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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ
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“การขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ“  

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือชี้แจงการทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review Kickoff)
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านช่องทางออนไลน์

รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โดยนางไอรดา เหลืองวิไล 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ
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Focus 
Area
2021

การศึกษา
เตรียมความพร้อมก าลังคนดิจทิัลภาครัฐรองรับความก้าวหนา้

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต และเพ่ิมจ านวนบุคลากรทีม่ี
ทักษะความเช่ียวชาญ ให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นใน

คุณธรรมสู่รัฐบาลดิจิทัล

สุขภาพและการแพทย์
บูรณาการข้อมูลและการเข้าถึงระบบ

สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม และการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

การเกษตร
บูรณาการข้อมูลด้านการเกษตรแบบครบวงจร เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเกษตร มุ่งสู่
การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย

ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิสวัสดิการ
ประชาชน
มุ่งเน้นการแกไ้ขปัญหาความเหลื่อมล า้ในการเข้าถงึ
บริการภาครัฐของประชาชน ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว

การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน
ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสการมีส่วน
ร่วม ในการท างานระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME)
อ านวยความสะดวกในการจดจดัตั้งธุรกิจ ลดข้ันตอน แนว
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ง่าย สะดวก และสร้างโอกาส
ทางการตลาดใหม่ในการเพ่ิมขึดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรมดิจทิัล
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มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน 6 กลุ่มเป้าหมาย



Driving Strategy: How to

Innovative Platforms 
(Digital ID, Digital Currency, Digital Paper)
-> เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Data Integration/Exchange 
-> ลดความเหลื่อมล ้า

e-Service, Open Data 
-> ความโปร่งใส มีส่วนร่วม

Frontiers

| Education | SMEs | Health & Wellness | Welfare | Agriculture | Participation & Transparency |

Guideline + Template, KPI (กพร.),
Public Private Partnership, Consulting services

Partnership, Innovation

แผนงานบูรณาการ

6 Focused Areas

The Rest of Gov.
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

“ สร้างคนและระบบ IT เพื่อปฎิรูป Data Governance, Data Exchange และ Open Data ”

มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ให้ทุนด้าเนินการ

ก้าหนดแนวทางและหลักสูตรอบรมกลาง

สนับสนุนองค์ความรู้
ขั นสูง

ร่วมทุน
ให้ทุนพัฒนาคน

มาตรฐานและแนวปฎิบัติ (เชิงเทคโนโลยี)
ตัวชี วัด ระเบียบ แนวทาง 

(เชิงการจัดการ)

กรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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Agile Government

e-Participation & 
Open Partnership

Data-Driven
Policy making, 

service delivery

Responsive 
Government 

Personalised, 
Anticipatory
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People
Growth Mindset & Culture

Technology
Common Platform & 

Interoperability 
Standard/Guidelines

Process
Enabling Policy & 

Regulations

Key Success Factor
• Growth Mindset
• Digital Literacy/ Leadership
• Collaboration & Outsourcing

• Customer-centric
• Process re-design
• De-regulation
• Public-private partnership

• Common Platform (PaaS)
• Interoperability standard
• Implementation guideline
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

• Efficient
• Lean
• Seamless

Data Governance Fram
ew

ork (DGF)

Digital Government Track Data Sharing Track

• Personalized
• Adaptive
• Proactive

• Connected (Horizontal & 
Vertical)

• Transparent
• Realtime

Integration & 
Value Added

Public--
Private 
Data 
Exchange

Open Data

Data Oriented 
Public--Private 

Partnership (PPP)

Digitization

Digitalization

Government Data Exchange 
(GDX)

ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเป็นดิจิทัล

One Stop Service (OSS)

Optimized

กระบวนการท างานในรูปแบบดิจิทัล

แลกเปลี่ยน/ เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและบูรณาการ

ปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Personalized Service)

• User/Citizen 
Centric

• Lean
• Agile

• Open 
Format/Standard

• Machine Readable
• Accurate and Precise

กรอบการด าเนินงานส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ Data Oriented Public-Private Partnership 
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ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ผ่านมา

ติดตาม 
ประเมินผล และ
ให้รางวัล

ให้ค าปรึกษาใน
การจัดท า
ธรรมาภบิาล
ข้อมูล

สื่อสารสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ และจัด
ฝึกอบรม

• มาตรฐานธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ
ประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 
มีนาคม 2563

• หลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐใน
รูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อ
สาธารณะ ประกาศลงราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 24 
มิถุนายน 2563

-> ด าเนินการโดย สพร.

• มติ ครม. เร่ือง การประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ซึ่ง ก.พ.ร. ได้ก าหนด KPI 
การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล 
Data Catalog ในปี 2564

-> ด าเนินการโดยส านักงาน 
กพร.

ขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย

จัดท ามาตรฐาน 
ข้อก าหนด 

และหลักเกณฑ์

• ประชุมส่ือสารสร้างการรับรู้แก่ส่วน
ราชการ จ านวน 4 ครัง้

• เผยแพร่คลิป VDO DGF จ านวน 10
ตอน มียอดรับชมกว่า 2 ล้าน View

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “การประยุกต์ใช้
งานกรอบธรรมาภบิาลข้อมูลภายใน
หน่วยงานภาครัฐ” จ านวน 112 แห่ง

• จัดอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Train 
The Partners) ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ 26 แห่ง และคณาจารย์จาก 
22 มหาวิทยาลัย

-> ด าเนินการโดย สพร.

• ปีงบประมาณ 2564 มีการ
ให้ค าปรึกษา 10 หน่วยงาน
ในการจัดท าธรรมาภบิาล
ข้อมูลภาครัฐ 
-> ด าเนินการโดย สพร.

• ส ารวจติดตามสถานะการ
จัดท าธรรมาภบิาลข้อมูล
ภาครัฐผ่านการส ารวจ
ระดับความพร้อมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ โดย
มีหน่วยงานท่ีด าเนินการ
ตามธรรมาภบิาลข้อมูล
ภาครัฐเรียบร้อยแล้ว ในปี 
63 จ านวน 1 หน่วยงาน และ
ปี 64 จ านวน 13 หน่วยงาน

-> ด าเนินการโดย สพร.
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กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพ่ือแก้ปัญหาข้อมูลภาครัฐ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

การแก้ปัญหา

ปัญหา

Policy & 
Standard

Privacy & 
Compliance

Role & 
Responsibility Process Guideline

เข้าถึงข้อมูล (Discover)

ค้นหาข้อมูล (Search)
ปริมาณ
ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นปัจจุบัน

ไม่มีการก าหนดนิยาม
ของข้อมูลที่ชัดเจน

ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง

ไม่มีการจัดระเบียบข้อมูล
ท าให้ยากต่อการค้นหา

หน่วยงานไม่มีข้อมูล 
หรือไม่มีการเก็บรักษาข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
ไม่อนุญาตให้เข้าถึง

ข้อมูล
วิธีการที่ขอใช้ข้อมูลซับซ้อน

และใช้เวลานาน

ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบ
ที่ใช้งานต่อได้ง่าย

ข้อมูลที่พบอยู่ในรูปแบบ
ที่เข้าใจยากและไม่สอดคล้อง

กับแหล่งอื่นๆ

ใช้งานข้อมลู (Use)

1

2

3

45

6

7

8

9

การรักษาความปลอดภยั
และคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล

คุณภาพข้อมลู

การเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครัฐ

ทะเบียนบัญชีรายช่ือข้อมลู
ภาครัฐ
น าไปสู่การเชื่อมโยง
และแลกเปล่ียนข้อมูล

น าไปสู่การใช้ประโยชน์ข้อมลู
ในมิติต่าง ๆ

มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมลู 
คู่มือแนวปฎิบัติ

นโยบายในการขอใช้ข้อมลู

ผลลัพธ์

ใช้งานง่าย
เข้าถึงได้ง่าย
ข้อมูลหาง่าย
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https://logandata.com/data-quality/

ความท้าทายในการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ขาดการก าหนดโครงสร้าง บทบาทและความรับผิดชอบ และมาตรฐาน ที่น ำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเป็นทำงกำรทัง้ใน 

การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล และ การจัดการเมตาดาทา อันมีสาเหตุส าคัญมาจาก คุณภาพข้อมูล

 ผู้บริหารไม่มีข้อมูลเพียงพอตอ่กำรตดัสินใจเชิงนโยบำยเพ่ือบริหารองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อมูลขำดควำมน่ำเชื่อถือ ส่งผลต่อกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทีไ่ม่คุณภำพและไม่สำมำรถ
น ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตอ่ได้

 ข้อมูลไม่เหมำะสมกับกำรใช้งำนและไม่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งำน เพราะผู้ใช้งานไม่
สามารถคัดแยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้

 ข้อมูลภายในองค์กรไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากขำดมำตรฐำนกำรบรหิำรจัดกำร
ข้อมูลให้ไปในทิศทำงเดียวกัน

 ขำดกำรระบุถึงแหล่งข้อมูลหลักและนิยำมของกำรป้อนข้อมูลที่ชัดเจน ส่งผลให้
ผู้ใช้งานในแต่ละฝา่ย/ส านักมีความเข้าใจข้อมลูที่แตกตา่งกัน 

 ขำดกำรก ำหนดผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรหิารจัดการข้อมลู หรือมีการ
ก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ไม่เหมำะสม 

 ขำดกำรติดตำมและควบคุมภำยในองค์กรที่มีประสิทธภิำพ 

Pain points การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

 ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้าน DGF ของ สพร. จาก 267 หน่วยงานพบว่า แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 81.6 
รับทราบแนวทางการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แต่มีเพียง 7 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 เท่านัน้ทีม่ีการประเมินคุณภาพข้อมูล 
สะท้อนได้ว่าภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพข้อมูล

 ขาดกระบวนการในการจัดการและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลอย่างยัง่ยืน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปทีค่วามครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล
เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้มีการก าหนดให้ครอบคลุมปัจจัยในด้านอืน่ๆ เช่น ความพร้อมใช้งาน ความทันต่อเวลา ความสอดคล้อง เป็นต้น
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คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เอกสารปกปิด ส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่

ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลและภูมิทัศน์ของข้อมูลแบบบริการด้วยตนเอง (self-service data) 
การขับเคล่ือนธรรมาภิบาลข้อมูลไปสู่ความส าเร็จในทางปฏิบัต ิจ ำเป็นต้องสร้ำงสมดุลทีเ่หมำะสมระหว่ำงมำตรฐำน 

และ ควำมร่วมมือกัน (Standard & Collaboration) ของหน่วยงานภาครัฐ

Standard-based 
Governance

Collaboration-based 
Governance

“ทั้ง 2 วิธีการจะด าเนินการร่วมกันได้เป็นอย่างดีนั้น ขึ้นอยู่กับกำรงำนใช้ข้อมูล”

• เหมาะส าหรับการจัดท ามาตรฐาน
ข้อมูลทัง้องค์กร

• เหมาะส าหรับการจัดเตรียมและ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบบริการตนเอง

Source: Global Data Strategy,Ltd.2017

สร้างสมดุลที่เหมาะสม (Finding the Right Balance)
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คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เอกสารปกปิด ส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่

การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภาพรวม

ข้อเสนอแนวทางการด าเนินงาน
▪ จัดท า Government Data Strategies เพ่ือให้มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบระยะเวลาด าเนินงาน
ท่ีชัดเจน รวมทัง้สามารถขอรับจัดสรรงบประมาณได้สอดคล้องกับแผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติ 
รวมทัง้ทบทวนกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (DGF) ให้สอดคล้องกับบริบทกำรท ำงำนและ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

▪ ผลักดันกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบท่ีชัดเจนเกีย่วกับบทบำทและหน้ำท่ีดำ้นข้อมูลของกลไกการ
ท างานภาครัฐท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

▪ จัดท ำนโยบำยและมำตรฐำนด้าน Data Management, Data Quality Assurance, Data 
Sharing และ Data Exchange Master/Reference Data

▪ ขับเคลื่อนผ่ำนควำมร่วมมือในกำรจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูลและมีมำตรฐำน ท่ีดีจะช่วยสร้างคุณค่าให้
องค์กร สร้างมีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการของภาครัฐ

2563 2564 2565
ต่อยอด บูรณาการ

✓ ยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดจิิทัล
ภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

พัฒนา
✓ ประกาศธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
✓ ขับเคลื่อนกระบวนการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาลข้อมูล

✓ น าร่องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐตามประกาศ 
คกก DG เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

เป้าหมาย
ทราบถึง
• แหล่งที่มา 
• คุณภาพข้อมูล
• การจัดเก็บของข้อมูล 
ก าหนด
• หมวดหมู่ของข้อมลู 
• ระดับชั้นความลับของข้อมูล 
• นโยบายข้อมูล การเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากข้อมูลที่ชัดเจน 
• กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดเผย 

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ใช้ประโยชน์
• ข้อมูลเปิดภาครัฐ

กรอบโครงสร้างรัฐบาลดิจิทัล

สู่......รัฐบาลอัจฉริยะ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
Data Governance for Government 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

• ให้สามารถบูรณาการเช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืน 
(Data Integration)

• ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลท่ีจ าเป็นสู่ประชาชน 
(Open Data)

• ใช้วิเคราะห์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ 
(Data Analytics)

• การตัดสินใจเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานของข้อมูล
• การให้บริการที่มีคุณภาพและการให้ข้อมูลข่าวสาร
• การสร้างนวัตกรรมจากข้อมูล

ผลท่ีได้

เป้าหมาย

เร่ิมด าเนินการ

• ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย 
• ข้อมูลมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• ข้อมูลมีคุณภาพ

ข้อมูลท่ีดี

ได้ข้อมูลที่ดี (Good Data)

เพ่ือ

น าไปสู่

เป้าหมาย

ภาคธุรกิจและประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ยกระดับการบริหารงานและการให้บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
ข้อมูล

หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล

หน่วยงานภาครัฐต้องมีธรรมาภิบาลข้อมูลเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ระดับความพร้อม
(Maturity Level)

ระดับท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด
(Optimized)

ระดับสูง
(Advanced)

ระดับมาตรฐาน
(Standardized)

ระดับการจัดการ
(Initial)

ระดับเบื้องต้น
(Initial)

ไม่มี
(None)

ระดับโครงการ
(Project Level)

ระดับแผนงาน
(Program Level)

ระดับหน่วยงาน
(Division Level)

ทัง้องค์กร
(Enterprise)

ระดับการประยุกต์ใชก้รอบธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ

ข้ามหน่วยงาน
(Cross Division

ส ารวจ
(Explore)

ขยายผล
(Expand)

เปลี่ยนแปลง
(Transform)

ไม่มี
(None)

“เพ่ือให้องค์กรมีควำมพร้อมในกำรก ำกับดูแลข้อมูลหรือจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูล 
ควรแบ่งระยะเวลำด ำเนินกำรออกเป็นช่วง ๆ และมุ่งเน้นเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ควำมพร้อมระดับท่ีเหมำะสมท่ีสุด 

ด้วยโปรแกรมและกระบวนกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง”

Source: An Oracle White Paper on Enterprise Architecture, May 2011
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คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เอกสารปกปิด ส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่

รูปแบบธรรมาภบิาล
(Governance Model)

องค์กร
(Organization)

ความผูกพันในองค์กร
(Business Engagement)

ขอบเขตงาน
(Scope)

บริการแพลต์ฟอร์ม
โซลูชัน่ข้อมูล
(Data Solution& 
Service Portfolio)

โครงสร้างพ้ืนฐาน
การจัดการข้อมูล
(Data Mgmt. Infrastructure)

ส ารวจ
(Explore)

ขยายผล
(Expand)

เปลี่ยนแปลง
(Transform)

ความพร้อม
(Maturity)

ผลประโยชน์
ขององค์กร
(Business 

Benefit)

การน ากลับมา
ใช้ใหม่ 
(Reuse)

🧑🏻💻👨💼 👨💻🧑🏻 👨💼 👨🏻💼👨💼🧑🏻 👨💻

ความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

“เม่ือองค์กรเปล่ียนแปลงสู่ควำมพร้อมระดับท่ีเหมำะสมท่ีสุด จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ส่งผลให้ควำมผูกพันในองค์กรเพ่ิมสูงข้ึน 
มีกำรน ำข้อมูลกลับมำใช้ประโยชน์ได้มำกข้ึน และมีบริกำรแพลต์ฟอร์มโซลูช่ันข้อมูลท่ีเกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรเพ่ิมข้ึนในท้ำยท่ีสุด”

Source: An Oracle White Paper on Enterprise Architecture, May 2011
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

18

DGA Thailand

DGA Thailand

DGA Thailand

contact@dga.or.th



สถาป�ตยกรรมของหน�วยงานภาครัฐ 

และการจัดทําธรรมาภิบาลข�อมูลภาครัฐ

สู�การเป�น Smart Government 

กลุ�มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล



ทำไมต�องจัดทำสถาป�ตยกรรมองค�กร?

Enterprise Goal

สร�างเป�าหมายร�วมกัน โดยใช�  IT  เพื่อตอบสนองท้ังองค�กร
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร�างมาตรฐาน

Globalization

การทำงานไม�จำกัดเฉพาะหน�วยงานหรือภายในองค�กรเท�าน้ัน
การติดต�อสื่อสารระหว�างหน�วยงาน ต�องการความรวดเร็ว

IT-dependent
ระบบ IT เป�นบริการพื้นฐานและสำคัญของหน�วยงาน

IT Complexity
มีระบบ IT  หลายหลายระบบ ไม�สามารถเชื่อมโยงกันได� 
ระบบซ้ำซ�อน เพิ่มงบประมาณการดูแลรักษา



เป�าหมาย

กลยุทธ�

เกิดการเปล่ียนแปลง เชื่อมโยงกระบวนการและข�อมูล

ใช�ทรัพยากรร�วมกัน ลดงบประมาณ

Business 

Process Business 

Process 
Business 

Process 

องค�กร

EA

T
ra

n
s
itio

n
 p

la
n

Business Process Redesign
Share Service / 

component / resource

โครงการ

หน�วยงานภาครัฐ

กระทรวง ก. กระทรวง ข.
รัฐบาล

สถาป�ตยกรรมองค�กรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�



Enterprise Architecture

EA

Goal

Vision Mission

Economic Value

สถาป�ตยกรรมองค�กร จะแสดงโครงสร�างของ

องค�กร แล�วจึงนำโครงสร�างที่ได�มาใช�เป�นข�อมูล

เพื่อกำหนดแผนแม�บท (Roadmap) ในการพัฒนา

องค�กรและระบบสารสนเทศให�สอดคล�องกับ

เป�าหมายและวิสัยทัศน�ที่วางไว�



แนวคิดการออกแบบสถาป�ตยกรรมองค�กร

02

03

04

รวบรวมข�อมูลอย�างเป�นระบบ ได�อย�างไร?

ระบุข�อมูล, ความรับผิดชอบ, แหล�งที่มา, ความซ้ำซ�อน, 

มาตรฐาน, ความเสี่ยง ในแต�ละจุด ได�อย�างไร

Alignment

โครงการ IT ตอบโจทย� นโยบายหรือไม�?
ตอบสนองแต�ละมุมมองได�อย�างไร? (ผู�บริหาร, ผู�ปฏิบัต,ิ 

กลุ�มเป�าหมาย, ประชาชน)

Integration

Priority 
โครงการไหนควรทำก�อนหลัง? 

Collaboration

มีหน�วยงานอื่นที่ ทำคล�ายกัน ทำร�วมกันได�หรือไม�?
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Enterprise Architecture

ลดเวลา / ลดกระบวนการ / ลดการลงทุน
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลตอบแทน
เพิ่มความพึงพอใจ

ประโยชน�ของสถาป�ตยกรรมองค�กร

Data governance



การจัดทำธรรมาภิบาลข�อมลูภาครัฐ

นำไปสู�การเป�น Smart Government 

ของหน�วยงานภาครัฐ

กลุ�มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล



คำนิยาม
Smart Government (รัฐบาลอัจฉริยะ) หมายถึง การบริหารรัฐบาลด�วยการประยุกต�ใช�ข�อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในการทำงานอย�างสอดประสานระหว�างหน�วยงานภาครัฐต�างๆ เพ่ือสร�างคุณค�าสาธารณะอย�างยั่งยืน

01

02

03

04

06

05

Smart 

Government

6 Enablers

นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ
(Policy and Laws)

มาตรฐาน
(Standard)

การแบ�งป�นบริการ
(Shared service)

การแบ�งป�นโครงสร�างพื้นฐาน
(Shared infrastructure)

ศักยภาพและทักษะ
(Capacity/Skill)

นวัตกรรม
(Innovation)

คุณค�า
สาธารณะ



Smart Government

สนับสนุนการตัดสินใจด�วยข�อมูลท่ีแม�นยำ

สร�างผลิตภัณฑ�ข�อมูลใหม� 

สร�างสรรค�บริการใหม�

Real-time Data and Availability

(ข�อมูลทันสมัยและพร�อมใช�งาน)

คุณค�า มาจากไหน?

ต�องการ

ต�องการ

ข�อมูลภาครัฐ

Exchange

Sharing

Standard 

Interoperability

Data Governance



The Federal Enterprise Architecture Framework 2.0

ธรรมาภบิาลข�อมูลเป�นเคร่ืองมือมาตรฐาน 

• ท่ีช�วยให�ขับเคลื่อนรัฐบาลให�พัฒนาบริการ/

กระบวนการด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

• สร�างคุณค�าและคุณภาพของข�อมูลภาครัฐ

• เชื่อมโยงระหว�างระบบ และ ระหว�างหน�วยงาน

• เชื่อมไปยังประชาชน สร�างการมีส�วนร�วม

Smart Government

Connected Government

4 Stages of online service development UN EDGI 

Stage 1 Emerging

Stage 2 Enhanced

Stage 3 Transactional

Stage 4 Connected



PART1:
ENTERPRISE ARCHITECTURE
DATA GOVERNANCE
DATA ARCHITECTURE



???

DATA SILO

APPLICATION SILO

MOBILE APP SILO

WEBSITE SILO

COMMUNICATION SILO

IMPLEMENTATION SILO



Challenges

Lack of Clear 
Communications 

Inefficient 
Workflows

Incomplete and 
Disconnected DATA

Many Platforms
Fragmented Ecosystem

Process Management  and 
Applications

Silo

Several Data Resources with
Several Formats and Meaning

A Single, Unified
PLATFORM:

TRM

Systematic, Standard, Optmized
PROCESS:

BRM

Interoperability and Quality
DATA STANDARDS and GOVERNANCE:
DRM

3

Holistic (Project) Management: A New Framework for Decision Making



BLUEPRINT







What DRM?



                                      

                   
                         
                          

                     
             
         

        
         

        
          

        
        

        
            

        
            

        
              

                                                                                          

           
              



WHAT IS NEEDED: 
ANALYTIC THAT DRIVE BUSINESS VALUE



Demands Facing the Next Generation of Digital Organization

Data Governance

Digital
Skills

Security 

Service
Interoperability

Better Customer 
Experience Based 

Services and Co-creation

increase overall
business productivity

Data Interoperability
and
FAIR

Single Window 
Research , Knowledge 

& Data Service

Data Reference
Modeling

Data Governance

Business 
Modeling

Trusted and Linked 
Information 

Sharing Platform

I 
Process 

Optimization

Process 
Interoperability

Comprehensiveness Relevance
10





ข้อมูลสังคมกับการพัฒนาตลอดช่วงชวีิต
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทางสงัคม ไม่ต่่า

กว่า ๔๔ แบบ  พ.ร.บ. /ระเบียบ/ประกาศ ไม่ต่่ากว่า 9 ฉบับ

เด็กแรกเกิด เด็กและเยาวชน ผู้พิการ วัยผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส/ไร้ท่ีพ่ึงสตรีและความรุนแรง
ค้ามนุษย์

• โภชนากรที่เหมาะสม
• น ่าหนักต่่ากว่าเกณฑ์
• การดูแลบุตร
• ไม่มีค่านมผง และอุปกรณ์
• ความรุนแรง
• ทอดทิ ง

• การศึกษา
• ทักษะ อาชีพ
• ติดเกมส์ ยาเสพติด
• ท้องวัยใส
• พกพาอาวุธ
• ขาดความรักความ

อบอุ่นจาก
ครอบครัว

• การพนัน
• ติดสุรา

• การศึกษา
• อาชีพ
• หนี สิน
• ไม่มีโอกาส

• ท่าร้ายร่างกาย
• ท่าร้ายจิตใจ
• ค้ายาเสพติด
• ไม่มีงานท่า/ตกงาน
• อาชญากรรม
• ทารุณ
• กักขังหน่วงเหนี่ยว

สวัสดิการ
ที่อยู่อาศัย
ไม่มีครอบครัว
ไม่มีงานท่า
ไม่มีความรู้
ยากจน

ไม่มีลูกหลาน/ครอบครัว
ไม่มีคนดูแล
ไม่มีอาชีพ
ที่อยู่อาศัย
ไม่มีเงินบ่าเหน็จบ่านาญ
ติดเตียง  ติดบ้าน
ติดสังคม
หลงลืม



40% OF DATA RECORDS 
ARE CREATED WITH 
CRITICAL ERRORS THAT 
IMPACT WORK

The Harvard Business Review



การบูรณาการข้อมูลเพื่อดูแลคนตลอดช่วงชีวิต
Social Data Center, Social Map, Welfare Services, Smart Planning and Decision Making

เช
ื่อม

โย
ง/

แล
กเ

ปล
ี่ยน

ข้อ
มูล

ออกแบบนวัตกรรม/อนาคต
มาตรฐานข้อมูลและเทคโนโลยี     ข้อมูลเปิด

ความม่ันคงปลอดภัย
สถาปัตยกรรมองค์กร

Social Information Center
- ภายนอก

- ข้อมูลความจ่าเป็นพื นฐาน (จปฐ.)
- ข้อมูลการลงทะเบียนรายได้น้อย

ข้อมูลเข้า

- ภายใน
- กรมต่าง ๆ ใน

กระทรวง

การจัดท่ามาตรฐานเพ่ือการเชือ่มโยง
- ข้อมูลลงทะเบียน
- ข้อมูลส่ารวจ

การมีส่วนร่วมจากชุมชน
- อัพเดทข้อมูลความจ่าเปน็พื นฐาน
- อัพเดทข้อมูลสถานการณ์

Social Map
- วางแผน
- ตัดสินใจ

เพิ่มประสิทธิภาพการท่างาน
- การบริหารจัดการท่างาน
- ลดกระดาษ
- ลดความซ ่าซ้อน
- ลดต้นทุน

การให้บริการ ณ จุดเดียว
- ตามสิทธิ์ ตามสุข
- ร้องเรียนร้องทุกข์
- แนะน่าสิทธิ์

การใช้ประโยชน์

ลดความ
เหลื่อมล ่า

สุขภาพ
ดี

มีงานท่า
มีการศึกษา

มีความม่ันคง
อบอุ่นลดยาเสพติด/

ความรุนแรง

ลดความ
ยากจน

ต้นไม้แห่งคุณภาพชีวิต





PART2

DATA GOVERNANCE CHALLENGES



DATA 
REVOLUTION

Digitization

Data Analytics for 
Insight 
Information



What, Why, How to



Towards Digital Transformation in Government: 
Smart Government with Smart Data and  Smart Culture

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

Fragmented Interoperable

Integrated

Citizen-focused

Citizen enabled

Costs/
benefits
Of public
Sector IT

Computerization:
Data and Process connectivity

Open &Connected Government:
Service Connectivity Delivery

Thailand 4.0:  Intelligent and 
customized Services

Citizen Service Transformation

Early Developing-Maturity Transformation
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WHY

The heart of  Digital Transformation is

Data-driven Decision Making 

Trusted Data
Timely Data



FREQUENT COMPLAINTS ARE: 

• “I cannot access datasets easily.”

• “I don’t find the right data I am looking for.”

• “Salesforce data is polluted.”

• “How can I make sure it’s trusted?”

• “We spent too much time removing  duplicates manually.”

• “I cannot access datasets easily.



Real-time Decision Support 
with Visual Analytic Dashboards

Visual Analytics
• Self Service Analysis
• Interactive Maps
• Dynamic Charts
• Instant Report

Advanced Analysis
• Behavioral Simulation
• Decision Modeling
• Data Mining
• Spatial Analysis (GIS)
• Meta Analysis

Seamless Integration
• Data mashups
• Data warehouse Mart (ETL)
• Data cleansing & enrichment
• Data migration & consolidation
• Master Data Management (MDM)

Multi-Source Data
• Social Media
• Public Data Sets
• Scientific Data
• Benchmark Data
• Customer Specific Data

Actionable
Intelligence

Information

Data

Data Informed Decision Making



DATA 
REVOLUTION

Digitization

Data Analytics for 
Insight 
Information



การบูรณาการข้อมูล

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงยุติธรรม

ส่านักปลัดกระทรวงฯ

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

ศูนย์กลางข้อมูล

ดูแลและพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ

Minimum Metadata
ข้อมูลที่แชร์เพื่อท ำแผนที่ข้อมูล

กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทยข้อมูลทะเบียนราษฏร์

ข้อมูลทะเบียนคนจน

ข้อมูลการศึกษา
ข้อมูลทักษะอาชีพ/ การ

ท่างาน

ข้อมูลรายได้

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลคนพิการ

ข้อมูลสตรีและ
ความรุนแรง

ข้อมูลผู้สูงอายุ

ข้อมูลชีวิตความ
เป็นอยู่/ค้ามนุษย์

ข้อมูลสวัสดิการ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงแรงงาน

ข้อมูลเด็กและเยาวชน

หน่วยงานภายใน



DATA 
GOVERNANCE

be a collection of components – data, 

roles, processes, communications, 

metrics, and tools – that help 

organizations formally manage and 

gain better control over data assets.



DO AND 
DON’T



DO

Bring people on your data 

journey and give them some 

responsibilities so your solo  

project becomes a team 

project.

Don’t go alone



DO

Data Governance is not a 

project; rather, it’s ongoing 

project.

Prove the data value: “start 

small to deliver big” 



TO GET THE BEST 
ENGAGEMENT FROM 
YOUR DATA 
COMMUNITIES

Your key to success 



DON’T

don’t expect people to have your expertise



PART 3: 
SMART GOVERNMENT
DATA GOVERNANCE FOR SMART DATA



SMART 
Decision

SMART 
Operation

SMART
Service with 
Innovation

SMART 
Organization

With Smart People
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DATA LITERACY 
SKILL

Using 70-20-10 Model

Definitive Guide to Data Governance: Talend





THE 70-20-10 MODEL FOR 
LEARNING AND DEVELOPMENT

70% from 
challenging 
assignments

01
20% from 
developmental 
relationships

02
10% from 
coursework and 
training

03
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Citizen enabled

Costs/
benefits
Of public
Sector IT

Computerization:
Data and Process connectivity

Open &Connected Government:
Service Connectivity Delivery

Thailand 4.0:  Intelligent and 
customized Services

Citizen Service Transformation

Early Developing-Maturity Transformation
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เทคโนโลยี

เน้นการจัดหาโปรแกรม,
บริหารจัดการระบบ

ใช้ IT เป็นเครื่องมือโดยคน ใช้ IT พัฒนาระบบอัตโนมัติ ใช้ IT เป็นแพลตฟอร์ม

เป้าหมาย

ความสามารถ

การมีส่วนร่วม

ผลผลิต
ผลลัพธ์

??

ท่างานแบบแยกส่วน, 
ไม่มีการท่างานแบบเชื่อมโยงทั ง

ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

มีระบบบริหารงานแบบอัตโนมัติอยู่บ้าง
มีการสร้างนวัตกรรมบ้าง
มีปัญหาให้แก้ไขบ่อย ๆ

เน้นการสร้างกระบวนงาน

มีการบริหารจัดการ IT อย่างเป็นระบบ, 
มีการบริหารจัดการด้านบริการที่ดี

ปฏิบัติต่อหน่วยงานภายในเช่นเดียวกับ
ลูกค้า, ยังไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วม

พัฒนา

ให้บริการลูกค้า และ แก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เน้นสร้างโมเดลทางธุรกิจ

มีลักษณะเป็นผู้น่าดิจิทัล

ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานแบบหุ้นส่วน
ให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์สินค้า

มีนวัตกรรมเชิงธุรกิจ,
สร้างคุณค่าหรือบริการแบบใหม่ ๆ
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Be best balance security with accessibility and be compliant 
with standards and regulations while ensuring data assets 
go where the business needs them most. 



KEY SUCCESS FACTORS

Actively CHAMPIONS

Continuously Investment with new 

Technologies

Encourage business model and 

ecosystem innovation



Awareness thru
Communication and Skills

Building and Training Strong Leadership
And Management Support

Paradigm Shift High Employee
Engagement

Continuous
Improvement

Measurement of Results



1

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

1

“แนะน ามาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลและการทบทวนกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ“  

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือชี้แจงการทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review Kickoff)
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โดยนางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม 



3

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

3

กระบวนการด าเนินการในปจัจุบัน

ใช้ระยะเวลา
นาน

ขัน้ตอน
ด าเนินการมาก

ค่าใช้จ่าย
สูง

ภาระ
การเดินทาง

ต้องส าเนา
เอกสาร

ลด 
ระยะเวลา

ลด 
ส าเนาเอกสาร

ลด 
ภาระการเดินทาง

ลด 
ค่าใช้จ่าย

ลด 
ขัน้ตอนด าเนินการ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลการแก้ไขปัญหา

ช่วยสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ช่วยกระบวนการสร้างสังคม
ให้มีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ช่วยให้เกิด
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ 
เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้อง

และมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทัง้มีความมัน่คงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

ท าไมต้องมีมาตรฐาน?



4

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท ามาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล

กฎหมาย หน่วยงานรัฐ ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

▪ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 
มาตรา 258 ข (1) (2)

▪ พระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

▪ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)

▪ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

▪ กฎหมายดิจิทัลอ่ืนๆ

จัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงาน
ทางดิจิทัล เพ่ือการบริหารราชการ
แผ่นดินและ การให้บริการประชาชน ที่
สามารถเชื่อมโยงท างานร่วมกันได้ 
ตามธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ  มีความ
มัน่คงปลอดภัย มีระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน ระบบการช าระเงินทาง
ดิจิทัลที่เชื่อถือได้ สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูล ลดขั้นตอน เข้าถึงได้หลาย
ช่องทาง สะดวกรวดเร็ว ลดการใช้
ส าเนาเอกสารชอบด้วยกฎหมาย และ
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 

พัฒนามาตรฐาน และแนวปฏิบัติ เพ่ือ
ตอบสนองหน่วยงานรัฐ ในการพัฒนา 
กระบวนการหรือการด าเนินงานทาง
ดิจิทัล เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน
และการให้บริการประชาชน น าไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล



5

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

มาตรา 12(2) จัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัล 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบ้ริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลนัน้ ต้องท างานร่วมกันได้ตามมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์



6

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

6

1
TC

2
SC

3
DGS

4
DG

5
PUBLISH

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

Technical Committee
คณะท างานเทคนคิฯ

1. ด้านความมัน่คงปลอดภัย
2. ด้านบัญชีข้อมูล

3. ด้านการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

Standard Committee
คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน 

ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ 
ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงาน

และการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

Digital Government
Subcommittee
คณะอนุกรรมการ

สถาปัตยกรรมและมาตรฐาน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Digital Government
Committee
คณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Publish
ประกาศ หรือเผยแพร่
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ

ด้วยความร่วมมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ เช่น

คณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนามาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล
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คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เอกสารปกปิด ส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่

หลักการน ากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไปสู่การปฎิบัติภายในหน่วยงานภาครัฐ
✓ รู้ว่าข้อมูลอะไรคือข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นท่ีต้องมีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด และ

รู้ว่าอะไรทีไ่ม่จ าเป็นต่อองค์กร
✓ ในกรณีท่ีมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากเท่าไร ย่ิงต้องมีการก ากับดูแลข้อมูลมากเท่านัน้

ข้อมูลอ้างอิง
และข้อมูลหลัก

ข้อมูลหลักองค์กร

ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ

ข้อมูลเชิงส ารวจ

ข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลัก (Reference & Master Data)
• องค์ประกอบข้อมูลทัว่ไปที่ถูกใชง้าน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการใช้งานที่หลากหลาย
หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นต้น
• มีการก ากับดูแลในระดับสูง
• มีการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลในระดับสูง

ตัวอย่างข้อมูล
• ข้อมูลอ้างอิง :
(Reference Data)

รหัสกระบวนการ (Procedure Codes)
รหัสประเทศ (Country Codes)

• ข้อมูลหลัก :
(Master Data) ต าแหน่งที่ตัง้, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลหลักองค์กร (Core Enterprise Data)
• องค์ประกอบข้อมูลทัว่ไปที่ถูกใชง้าน เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการใช้งานผ่านระบบ 

Bus, ระบบ LOBs, ใช้งานที่หลากหลาย หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นต้น
• มีการก ากับดูแลในระดับสูง
• มีการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลในระดับสูง

ตัวอย่างข้อมูล
• ตัวชี้วัดทางการเงินทัว่ไป  :
(Common Financial Metrics)

ส าหรับจัดท ารายงาน
การก ากับดูแลทางการเงิน

• คุณลักษณะทัว่ไป :
(Common Attributes)

คุณลักษณะหลักทีถู่กน ามาใชซ้ ้าในหลายส่วน
ตัวอย่างเช่น ชื่อลูกค้า, หมายเลขบัญชี, ที่อยู่

ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Functional & Operational Data)
• ชุดข้อมูลในแบบจ าลองและข้อมูลทีเ่ตรียมไว้มข้ีอจ ากัด
ในการแบ่งปันข้อมูลและการใช้ซ ้า

• มีการก ากับดูแลตามความร่วมมือ
• อาจถูกเลือกให้เป็นชุดข้อมูลหลกัได้ในอนาคต

ตัวอย่างข้อมูล
• รายงานเชิงปฏิบัติการ (Operational Reporting)
• ข้อมูลแบบจ าลองเชิงวิเคราะห์ที่ไมเ่ป็นผลติภาพ
(Non-Productionized Analytical model data)
• รายงานและการค้นพบแบบเฉพาะกิจ (Ad hoc 

reporting & discovery)

ข้อมูลเชิงส ารวจ (Exploratory Data)
• เป็นข้อมูลดิบ หรือข้อมูลที่มกีารเตรียมการเพียง
เล็กน้อย ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น
• เป็นการวิเคราะห์เพียงครัง้เดียวเป็นหลัก
(Ad hoc)
• มีการก ากับดูแลในระดับเบื้องต้น

ตัวอย่างข้อมูล
• ชุดข้อมูลดิบส าหรับการส ารวจวิเคราะห์
ข้อมูลเบ้ืองต้น
• แหล่งข้อมูลทีเ่ปิดเผยจากภายนอก

Source: Global Data Strategy,Ltd.2017

TC1, TC2,TC3

TC1, TC2

DATA OWNER : หน่วยงานรัฐที่เป็น
เจ้าของข้อมูล

TC2

Out of scope

Gov. Agency A Gov. Agency B

Core Data
Extend Data 

Common Reference Data
Domain Reference Data

TC3

TC3

TC3

TC3 TC3
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

กรอบการพัฒนามาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล   SC
(Digital Government Standard Development Framework)  

อ้างองิ พ.ร.บ. การบริหารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิิทลั พ.ศ. 2562

สร้าง

จัดเก็บ

เผยแพร่

ท าลาย

แลกเปลีย่น

การบริหารจัดการขอ้มูล**

ข้อมูลเปิด

ข้อมูลสถิติ

OP
EN

ข้อมูล
ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลลับ/มั่นคง
ตามกฎหมาย

ข้อมูลแลกเปล่ียน

ข้อมูลส่วนบุคคล

SH
AR

ED
EX

CH
AN

GE
D

การจัดท าธรรมาภิบาลภาครัฐภายในหน่วยงานภาครัฐ / การให้บริการภาครัฐ

การจ าแนกข้อมูล
(Data Classification)

นโยบายการใช้และแบ่งปันข้อมูล 
(Data Sharing Policy)

PDCA 

ประมวลผล

ฝ่าย/ส านัก

ฝ่าย/ส านัก

ฝ่าย/ส านัก

ฝ่าย/ส านัก

การใช้งานข้อมูล

ระบบบัญ
ชีข้อมูลของหน่วยงาน 

(Agency Data Catalog)
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน

อ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ

ช่วยในการวิเคราะห/์ 
วางแผน/ ตัดสินใจเชิงนโยบาย

ศูนย์กลางขอ้มลูเปิดภาครัฐ 
(Open Data : Data.go.th)

ข้อมูลอ้างองิ Reference Data

หน่วยงาน

ศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลาง 

(GDX) หน่วยงานหน่วยงาน

หน่วยงานหน่วยงาน

หน่วยงานหน่วยงาน
หน่วยงาน

การแชร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

Data Exchange Platforms
เช่น Linkage Center, DXC, GDX, NSW etc.

Agency Government Platforms

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
(Government Data Catalog : GD Catalog)

Gov. Digital ID

TC1
TC1

TC3

ประชาชนท่ัวไป

OPEN ID
Gov ID

เจ้าหน้าท่ีรัฐ

บุคคล นิติบุคคล คน
ต่างชาติ

Strategy/ Mission/ Policy Org.

Core Business/ Customer Mngt./ Tech. Support/
Development & Deployment/ Shared Gov.  Applications 

TC2

Da
ta

 S
ou

rc
e

ข้อมูลหลัก Master Data

TC3

การเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ

การทบทวนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ* (Data Governance Framework: DGF)TC2

กระบวนการและการด าเนินงานทางดิจิทัล (Digitalization Process)

1. สืบค้นข้อมูล 2. พิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน

3. จัดท าแบบ
ค าขอและย่ืนค า

ขอ

4. ตรวจสอบ
และพิจารณา

ค าขอ
5. อนุมัติ 6. ช าระ

ค่าธรรมเนียม
7. ออก

ใบอนุญาตหรือ
เอกสารอื่นๆ

8. จัดส่ง
ใบอนุญาตหรือ
เอกสารอื่นๆ

หมายเหต ุ * ประกาศ คกก. DG เรื่องธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐ ** มีกระบวนการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายในหน่วยงาน และมีความมั่นใจในการให้ข้อมลูแก่หน่วยงานภาครฐัอืน่ ๆ

1. สืบค้นข้อมูล
2. พิสูจน์และยืนยันตัวตน
3. จัดท าแบบค าขอและยื่นค าขอ
4. ตรวจสอบและพิจารณาค าขอ
5. อนุมัติ
6. ช าระค่าธรรมเนียม
7. อกใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืนๆ
8. จัดส่งใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืนๆ

บริการดิจิทัล
รู้

ยื่น

จ่าย

รับ

SC = standard committee TC = Technical Committee
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีหลักการและ

แนวทางในการด าเนินการจัดท าธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

Data Governance : การก ากับดูแลขอ้มูล
Accuracy   Completeness   Timeliness    Security    Privacy    Connectedness    Worthiness

Policy &
Standard

Organization &
Stewardship

Data Risk Management 
Compliance & Data Audit

Building Knowledge &
Awareness

• Data  Management
• Data Quality 

Assurance
• Data Exchange

Function of
• DG Committee
• Steward team
• Data 

Controller/Processor/User

• Data Risk Management 
• Data Law & Regulation
• Data Quality Audit

• Program Coverage
• Measurement
• Ongoing

Data Management : การบรหิารจัดการขอ้มูล

Create Store Use Archive Destroy
Data

Lifecycle

Data Catalog Data Security & Privacy Data Quality

Fo
un

da
tio

n

• What data ?
• Who’s the owner 

?

• Search Tags
• Data sources

• Confidentiality
• Integrity

• Availability • Accuracy
• Validity
• Timeliness

• Completeness
• Uniqueness
• Consistency

ท่ีมา : GBDi

Public

การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
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คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เอกสารปกปิด ส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Review)

Source:: https://datagovernance.com/the-dgi-data-governance-framework / รองศาสตราจารย์ อัศนีย์ ก่อตระกูล แปล
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คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เอกสารปกปิด ส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่

ขั้นตอนการทบทวนมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล

ประชุม SC พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานฉบบัแกไ้ข

จัดท าร่างมาตรฐานฉบบัแก้ไขตามมติ SC

จัดท าร่างมาตรฐานฉบบัแก้ไข

เสนอร่างมาตรฐานฉบบัแกไ้ขต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล ฉบับแก้ไข
(DGS x : xxxx)

เวียนร่างมาตรฐานฉบบัแกไ้ขให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
พิจารณาให้ข้อคิดเห็น

กรณีร่างมาตรฐานฉบับแก้ไข 
ได้รับการเห็นชอบ

กรณีร่างมาตรฐานฉบับแก้ไข 
ได้รับการเห็นชอบ

เวียนมาตรฐานให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
ในการทบทวนมาตรฐาน

SC มีมติแก้ไขมาตรฐาน

ประชุม SC เพ่ือพิจารณาข้อคิดเห็นในการทบทวนมาตรฐาน

“การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ”



13

คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เอกสารปกปิด ส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่

แบบส ารวจความคิดเห็น
แบบส ารวจความคิดเห็นต่อการทบทวน
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance for Government 
Review)

ที่มา https://blogs.iadb.org/caribbean-dev-trends/en/revolutionizing-decision-making-with-data/

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
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คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เอกสารปกปิด ส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น ห้ามน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่

แบบส ารวจความคิดเห็น

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  (Data Governance for Government Review)
ประกอบด้วยการก าหนดสิทธ ิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบรหิารจดัการขอ้มูล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลขอ้มูล 
กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั กระบวนการธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั และ
การวัดการด าเนินการและความส าเร็จของธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐั

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ไป
ส่วนที่ 2
การแสดงความคิดเห็นต่อ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั 
(Data Governance for Government Review) ร่าง
ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าแนวปฏิบัติฯ จ านวน 23ข้อ

แบบส ารวจความคิดเห็นต่อการทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ  (Data Governance for Government Review)

โดยสามารถตอบแบบแสดงความ
คิดเห็น กลับมาภายในวันอังคารที่ 7
ธันวาคม 2564ผ่านช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาท่ี 
dga@saraban.mail.go.th

2.เว็บไซต์
https://www.dga.or.th/policy-
standard/standard/dga-
005/dga-006/

https://www.dga.or.th/policy-standard/standard/dga-005/dga-006/
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ
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Use case:
การทบทวนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับ
ความเหลื่อมล ้าด้านสิทธิและสวัสดิการประชาชน

อาจารย์ ศันศนีย์ หิรัญจันทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การงานประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
เพ่ือชี แจงการทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review Kickoff)

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00  น. 



รัฐสวัสดิการ
ทางเลือกสู่การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม



“รัฐสวัสดิการ หรือ Welfare State” หมายถึง รัฐบาลให้การสนับสนุน ส่งเสริม และ
จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนในประเทศ โดยให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ

ที่เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่
อาศัย การคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นบริการแบบให้เปล่าหรือคิดค่าบริการในอัตราต่ า

แหล่งที่มา : “รัฐสวัสดิการ” ส านักงานราชบัณฑิตยสภา http://legacy.orst.go.th/?knowledges



จากเกิด - จนตายเป็นอย่างไร ?

+“Nordic Model” ต้นแบบของ
รัฐสวัสดิการ ที่มีจุดประสงค์ลดความ
เหลื่อมล้ า ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก 

ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ 
ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศแดนมาร์ก 
ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวีเดน

Use case ต่างประเทศ



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐสวัสดิการ ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากัน https:// theactive.net



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐสวัสดิการ ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากัน https:// theactive.net



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐสวัสดิการ ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากัน https:// theactive.net



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐสวัสดิการ ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากัน https:// theactive.net



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐสวัสดิการ ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากัน https:// theactive.net



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐสวัสดิการ ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากัน https:// theactive.net



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐสวัสดิการ ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากัน https:// theactive.net



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐสวัสดิการ ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากัน https:// theactive.net



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐสวัสดิการ ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากัน https:// theactive.net



รัฐสวัสดิการมีหลายรูปแบบ แต่มี
เป้าหมายร่วมกันเพียงหน่ึงเดียว คือ 
“ทุกชีวิตมี สิทธิ ในสวัสดิการพื นฐาน
แห่งรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล ้าทาง

เศรษฐกิจ ลดช่องว่างทางสังคม และ
เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ขาดแคลน” 



- เบี้ยผู้สูงอายุ
- บ านาญประกันสังคม
- สวัสดิการประกันสังคม ม.40
- รับสิทธิประกันสังคม
- จัดท ามรดก พินัยกรรม

- เข้าเรียน อนุบาล-ประถม
- ท าบัตรประชาชนเด็กอายุ 7 ขวบ
- รับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- จบการศึกษา
- หางาน
- จัดท าประกันสังคม
- เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ประกันตนกรณีเป็นผู้ว่างงาน

ก่อนเกิด

กิจกรรมเกี่ยวกับบริการภาครัฐตลอดช่วงชีวิตประชาชน

Alpha gen
(พ.ศ.2553-2568)

- จดทะเบียนสมรส
- ฝากครรภ์
- จัดท้าสูติบัตร (แจ้งเกิด)

Gen Z
(พ.ศ.2538 - 2553)

- ท าบัตรประชาชน
- ขอใบอนุญาตขับขี่รถ
- ใบทหารกองหนุน (กรณีเป็นผู้ชาย)

- ท าหนังสือเดินทาง
ไปต่างประเทศ

Gen Y
(พ.ศ. 2523 - 2537)

Gen X
(พ.ศ. 2508 - 2522)

Baby Boomer
(พ.ศ. 2489 - 2507)

Traditional Gen
(พ.ศ. 2488)

เสียชีวติ

- แจ้งผู้เสียชีวิต
- แจ้งท ามรณะบัตร
- จัดการมรดก พินัยกรรม



แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

อาชีพที่จะถูกทดแทนในอนาคต

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทนแทด

ผลกระทบจาก โควิด-19

การปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเศรฐกิจ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคอุบัติใหม่



ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ





Use case: การทบทวนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

Data Data Data Data

Data ecosystem

ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย ขาดมาตรฐานในการเช่ือมโยง



6 กลุ่มเป้าหมายของแ

ผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 - 2565

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับท่ี 13

นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลฯ

แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน 
ระยะ 3 ปี 

(Citizen Portal Roadmap) 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิและสวัสดิการประชาชน

การเกษตร

การศึกษา

สุขภาพและการแพทย์

ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และ

ตรวจสอบได้ของประชาชน

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเด็นส้าคัญเพื่อทบทวนกรอบธรรมาภิบาล ตามนโยบายประเทศ



การศึกษา ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิ
และสวัสดิการประชาชน

การเกษตร สุขภาพและการแพทย์

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
และตรวจสอบได้ของประชาชน

6 กลุ่มเป้าหมาย ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565



แผนการจัดประชุมกลุ่มย่อย
การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ (DGF Review)



แผ
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จัด
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ย่อ
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(1
)

กิจกรรม (ร่าง) ก้าหนดการ กลุ่มเป้าหมาย

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF 
Review) ครั้งที่ 2/9: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดท าร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ของ กลุ่มสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุและคนพิการ

18 พ.ย. 2564

1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
- กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
2. กรมกิจการผู้สูงอายุ
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
3. ส านักงานปลัดกระทรวง
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF 
Review) ครั้งที่ 3/9: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดท าร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลของ กลุ่มสวัสดิการ
ของเด็กและเยาวชน

23 พ.ย. 2564

1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2. ส านักงานลัดกระทรวง
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
หรือ ผู้แทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสวัสดิการและกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

** หมายเหตุ ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



กิจกรรม (ร่าง) ก้าหนดการ กลุ่มเป้าหมาย

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 4/9: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าร่างมาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการของสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

26 พ.ย. 64 

1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
- ศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
2. ส านักงานลัดกระทรวง
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
หรือ ผู้แทนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องด้านสวัสดิการและกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
3.หน่วยงานอื่น ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ มิติของเด็กและเยาวชน

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 5/9: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าร่างมาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัล ของกลุ่มสวัสดิการสังคม

7 ธ.ค. 64 

1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2. ส านักงานปลัดกระทรวง
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
- กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม
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** หมายเหตุ ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



กิจกรรม (ร่าง) ก้าหนดการ กลุ่มเป้าหมาย

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 6/9: เพื่อยกระดับสิทธิและสวัสดิการประชาชนตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565

17 ธ.ค. 64 

1) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2) กรมกิจการผู้สูงอายุ
3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6) ส านักงานปลัดกระทรวง พม. 

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 7/9: การปรับปรุงกรอบธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐ 
ประเด็นด้านความเหลื่อมล้ าด้านสิทธิและสังคม ตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

21 ธ.ค. 64 

1) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2) กรมกิจการผู้สูงอายุ
3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6) ส านักงานปลัดกระทรวง พม. 
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** หมายเหตุ ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



กิจกรรม (ร่าง) ก้าหนดการ กลุ่มเป้าหมาย

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 8/9:
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 
ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสิทธิและสวัสดิการ
ประชาชน

24 ธ.ค. 64

ผู้แทนจากผู้บริหารจากหน่วยงานดังนี้
1) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
2) ส านักงานสถิติแห่งชาติ
3) ส านักนายกรัฐมนตรี
4) กระทรวงมหาดไทย
5) กระทรวงการคลัง
6) ธนาคารกรุงไทย
7) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9) ส านักงบประมาณ 

การทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review) 
ครั้งที่ 9/9: ทิศทางกรอบธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับสิทธิและ
สวัสดิการประชาชน

11 ม.ค. 65

ผู้บริหาร หรือผู้แทนระดับบริหาร
ส่วนงานนโยบายและแผนงาน และส่วนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด
หน่วยงาน
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) กระทรวงมหาดไทย
4) กระทรวงแรงงาน
5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6) กระทรวงศึกษาธิการ
7) กระทรวงสาธารณสุข แผ
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** หมายเหตุ ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



“DGF Review”
ช่องทางติดต่อ 

สอบถามเพิ่มเติม ? 


